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MUNICÍPIO DE BURITIRANA 

COMEMORA 17 ANOS 

"BALADA SERTANEJA" ACONTECE 

NESTE SÁBADO NO PARQUE DE 

EXPOSIÇÕES 

OPORTUNIDADE: 

O JORNAL CORREIO POPULAR ESTA CONTRATANDO 

FUNCIONÁRIOS PARA VENDA EXTERNA. OS 

INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A 

EMPRESA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO 

COMERCIAL, PELO NÚMERO 3525-4043. 

SEXTO LOTE DA RESTITUIÇÃO 

DO IMPOSTO DE RENDA 

PODERÁ SER CONSULTADO A 

PARTIR DE HOJE 

Sexta-feira, 08/11 
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A nepalesa Devi Budhathouki, de 38 anos. e três de seus filhos - Manjura, Mandira e Niraj - sofrem de uma doença chamada hipertricose 
lanuginosa congênita, cujo sintoma é o excesso de pelos. 
Depois de sofrerem com o problema durante toda a vida, a família passou por um tratamento a laser para diminuir os sintomas da condição, 
também conhecida como "sindrome do lobisomem". O tratamento está sendo feito no Hospital Dhulikhel, nas proximidades de Katmandu. 
capital do Nepal. 

Fechado Crime 
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O Instituto Royal encerrou suas atividades em São Roque (SP). A informação 
foi divulgada em comunicado enviado nessa quarta-feira (6) pela assessoria 
de imprensa do laboratório. "Em assembléia geral extraordinária realizada 
entre seus associados, o Instituto Royal, por meio de seu Conselho Diretor, 
vem a público informar a decisão de interromper definitivamente as ativida- 
des de pesquisa em animais, realizadas em seu laboratório de São Roque", 
diz a nota. O laboratório foi invadido por um grupo de ativistas na madrugada 
do dia 18 de outubro. Do local, foram levados todos os cachorros da raça 
beagle e alguns coelhos que eram usados em testes. Os ativistas acusam a 
empresa de maus-tratos aos animais, o que o Instituto Royal nega. 
A ação dos ativistas suscitou debates sobre o uso de animais em todo o país. 
No comunicado à imprensa, o laboratório relaciona o encerramento das 
atividades às "elevadas e irreparáveis perdas" que sofreu com a ação dos 
ativistas, o que significou "a perda de quase todo o plantei de animais e de 
aproximadamente uma década de pesquisas". A empresa também atribui a 
decisão à crise na segurança, que coloca "em risco permanente a integridade 
física e moral de seus colaboradores". 
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Reconhece? 

Um homem com vírus da AIDS forçou sua namorada a ter relação intima 
com ele sem uso de preservativos, e tudo depois de derramar gasolina 
sobre ela. Glen Davis ainda disse à mulher não identificada a seguinte 
frase: "Você vai morrer de uma forma ou outra", antes da agressão. O 
homem acusou a namorada de tê-lo traído e ameaçou colocar fogo no 
filho dela. Davis, de 48 anos, morador de Winter Haven, Flórida (EUA), foi 
preso no sábado depois do suposto ataque. Ele foi acusado de crime de 
transmissão do HIV, e diversas outras alegações. O homem trancou todas 
as portas da casa e jogou o combustível na namorada. A mulher pediu 
para usar preservativo antes da relação, mas foi impedida, já que o rapaz 
usou uma tesoura em seu pescoço durante o ato. 

A atriz mexicana Maria Antonieta de Ias Nieves, a Chiquinha do seriado Chaves, desembar- 
cou em São Paulo na quarta-feira (6) para cumprir sua agenda de compromissos profissio- 
nais e impressionou pelo rosto inteiro plastificado. Mais gordinha e com as maçãs do rosto 
inchadas, a atriz acenou para os fotógrafos acompanhada do marido e de uma assessora. 
Maria Antonieta ficou famosa aos 18 anos, quando começou a interpretar Chiquinha no 
seriado infantil. Até hoje ela se apresenta como a personagem. No Brasil, ela participará do 
programa Domingo Legal, do SBT, e também apresentará seu próprio espetáculo. Fijate, fija- 
te, fijate!, em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Em entrevista recente à QUEM. ela falou sobre 
sua relação conturbada com Roberto Goméz Bolanos, que interpreta o Chaves na série. "Eu 
gosto muito dele, ainda que muitos não acreditem. Infelizmente, as nossas idéias são muito 
diferentes. Ele é um homem muito influente em todo o mundo." 

COLUNA □□ SANCHES 

ATRAPALHANDO O TRÁFEGO 
A foto mostra a casa de esquina onde mo- 

rou o poeta Antônio Gonçalves Dias. Ficava 
na Rua Benedito Leite, vista à esquerda, na 
foto (esquina com a Travessa 28 de Julho, no 
centro de Caxias). Essa rua anteriormente se 
chamava Rua do Cisco e, bem antes, chama- 
ra-se Rua Formosa e, bem antes mais, Rua 
Direita. 

A foto foi tirada pelo saudoso fotógrafo 
Sinésio Santos, por mim contratado para do- 
cumentar o que restara da residência onde 
desde os seis anos de idade (1829) o menino 
Gonçalves Dias morava com o pai, o portu- 
guês João Manuel, e a madrasta Adelaide Ra- 
mos de Almeida, com quem casara. (Também 
adquiri, antes de mudar-me de Caxias, parte 
do acervo do "Foto Sinésio Santos", inclusive 
algumas colorizadas a mão). 

A casa era um sobrado, mas. como (não) 
se vê, o pavimento superior já fora demolido. 
Além da parte residencial, de frente para a 
Rua Benedito Leite, a esquina abrigava o co- 

mércio de João Manuel, onde um Gonçalves 
Dias meninote auxiliava o pai, atendia clien- 
tes com prontidão e revelava-se inteligente, 
atento, confiável. Causava admiração em to- 
dos que o conheciam. O livro "A Vida de Gon- 
çalves Dias" (constante do acervo do IHGC) 
conta diversos aspectos da infância daquele 
que viria a ser o autor do poema, fora o Hino 
Nacional, mais conhecido do pais - a "Can- 
ção do Exílio". 

Na década de 1970 os proprietários da 
casa ainda tentaram sensibilizar o prefeito 
para adquirir o imóvel, preservá-lo e dele. 
quem sabe, fazer uso adequado para o tu- 
rismo histórico e cultural. Como não houve 
interesse, essa casa só existe como foto. 
Demoliram-na e em seu lugar foi construída 
uma residência de feições modernas. Nem a 
placa discreta que antes havia na parede, do- 
cumentando que ali morara Gonçalves Dias, 
nem isso existe mais. 

A Caxias que grandes nomes tornaram 
grande e de respeito parece existir apenas na 

Edmilson Sanches 

memória e nos livros -- muuuuuitos livros — 
de História. 

Talvez porque hoje lhe faltem nomes gran- 
des e de respeito... 

Caxias... — um passado de tanta riqueza, 
que o presente não sabe cuidar e o futuro... 
Há futuro? 

Tem gente que é tão pobre que só tem di- 
nheiro... (E. SANCHES) 

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

- BAFAFÁ 
Nessa quinta-feira (07) rolou o maior 
bafafá na Câmara de Vereadores. 
Novamente o tema discutido foi a 
ausência de alguns vereadores que 
estão integrando a CPI da CAEMA. 
A vereadora Fátima Avelino manifes- 
tou repúdio aos que se ausentaram, 
dizendo que as sessões na Câmara 
só acontecem três vezes na semana 
e que os vereadores teriam o resto da 
semana e turno da tarde para cuidar 
dos assuntos referentes à CPI. A ve- 
readora Terezinha Soares, presidente 
da Comissão de Saúde, também re- 
clamou da postura dos vereadores e 
disse que quem fosse da comissão e 
que estivesse também na CPI estava 
proibido de deixar a sessão, já que a 
mesma abordaria o tema do câncer de 
próstata. O vereador Carlos Hermes 
bateu o pé e disse que muitos vere- 
adores já deixaram de comparecer à 
sessão para prestigiarem a chegada 
de algum político na cidade e que, in- 
dependente dos demais vereadores 
gostarem ou não. a CPI tem sua pró- 
pria programação. 

- REVOLTADOS, E COM RAZÃO 
Os alunos do período noturno do 
IFMA estão revoltados com a empre- 
sa de transporte público coletivo VBL. 
É que por dois dias seguidos, terça 
e quarta-feira, o ônibus que deveria 
passar por lá logo após o término das 
aulas, simplesmente, não passou. De- 
zenas de alunos ficaram esperando 
por horas, ligaram para a empresa e 
esta disse que estaria enviando um 
ônibus substituto, mas não o fez. Essa 
ocorrência é um fato inaceitável: em 
um horário desses, quase 23 horas, 
um ônibus de uma linha que não tem 
outra opção para os alunos simples- 
mente não aparecer. O IFMA possui 
alunos não só da cidade de Imperatriz, 
mas também de municípios vizinhos, 
como Divinópolis. O grupo de alunos 
teve que ir embora caminhando. Esse 
fato não pode se repetir! 

- EM RESPOSTA 
A assessoria de imprensa da VBL 
enviou uma nota esclarecendo o que 
aconteceu: "A direção executiva da 
empresa VBL vem a público esclare- 
cer algumas informações relaciona- 
das a um episódio registrado na falta 
de um ônibus que deveria transportar 
os alunos na linha IFMA, ocorrido nos 
dias 05 e 06 de novembro de 2013, 
no período noturno. A empresa co- 
munica que identificou o problema e o 
qualificou como um fato isolado. A di- 
reção da VBL lamentou o fato, porém 
adianta que já tomou as providências 
administrativas junto aos servidores 
envolvidos no referido fato. A direção 
da empresa informa ainda que nesta 
quinta-feira designou um servidor 
para contactar com os alunos e a di- 
reção da unidade de ensino, cujo os 
estudantes reclamaram o problema 
da falta de transporte ocorrido nos 
dias acima citados. A VBL garante 
que todo e qualquer fato que envolver, 
ferir ou provocar dúvida à garantia do 
direito do usuário será apurado com 
todo o rigor previsto na legislação e 
na conduta de zelo e transparência 
que norteiam a prestação de serviço 
da Viaçâo Branca do Leste". 

- QUEBRA NOZES 
O espetáculo Quebra Nozes será 
apresentado duas vezes em Impera- 
triz. A primeira apresentação ocorre 
neste sábado (09) no estacionamento 
do Imperial Shopping, com bailarinos 
da Escola de Danças Flávia Homobo- 
no, que exibirão apenas três cenas. A 
apresentação do espetáculo completo 
será no fim deste mês no teatro Ferrei- 
ra Gullar, sob organização da Escola 
de Danças Dançarte. Até aí tudo bem, 
arte e cultura para a cidade. O burburi- 
nho em torno do espetáculo foi gerado 
após uma das escolas alegar exclusi- 
vidade na preparação do espetáculo... 



►FOI ALVEJADO COM TRÊS TIROS 

Assassinato de Saymom é investigado 

Saymom, com capacete na mio, acompanhando obras em seu bairro 

Antônio Pinheiro 

O 

assassinato do comerciante José 
Simeâo Borges da Silva, ocorrido 
na madrugada de ontem (07), está 

sendo investigado pelo delegado Ferfesson 
Serra, da Delegacia do 5o Distrito Policial da 
Vila Lobão. Saymom, como era conhecido, 
foi alvejado com três tiros de revólver dentro 
do seu estabelecimento comercial, por volta 
de 1h da madrugada. Os tiros acertaram a 
virilha e o abdômen da vítima. 

Saymom era proprietário de um bar locali- 
zado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 
bairro Entroncamento, próximo ao viaduto. A 
vítima foi socorrida pelo Samu e levada até o 
Socorrâo Municipal, onde não resistiu e mor- 
reu minutos depois. Segundo informações de 
uma pessoa que estava no bar quando ele 
foi baleado. Saymom teria revelado à pessoa 
tudo sobre o suspeito de efetuar os disparos. 

A morte de José Simeâo foi o quarto ho- 
micídio no mês de novembro, em Imperatriz. 
Além de proprietário de bar, ele foi dono de 
casas noturnas em vários bairros da cidade. 
Atualmente. Saymom estava residindo na 
Vila Davi II, onde era líder comunitário. Na 
quarta-feira, esteve acompanhando os vere- 
adores que integram a CPI da Caema, duran- 
te visita ao bairro Vila Davi II. 

Idoso é detido com arsenal 

de munições e medicamentos 
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Remédios, arma e munições foram recuperados pela policia 

BALSAS - A policia apreendeu uma grande 
quantidade de munições de diversos calibres 
em Balsas. Nessa quarta-feira (6), a Polícia 
Militar recebeu a informação que no bairro 
Nova Açucena haveria um ponto de venda de 
munições. Foram acionadas as viaturas que 
estavam de serviço para que comparecessem 
à rua João Ribeiro, número 864, para averi- 
guar a denúncia. 

Ao chegar ao local, os policiais encontra- 
ram farta quantidade de munições de vários 
calibres, além de pólvora, chumbo, um revól- 
ver calibre 38. duas espingardas artesanais 
novas para venda, diversas caixas de cigarros 
produzidos no Brasil e no Paraguai, caixas de 
remédios diversos, dentre eles o Pramil (citra- 
to de sildenafil), que tem sua venda proibida 

no Brasil e sua venda caracteriza crime de trá- 
fico de drogas, além da quantia de R$ 45.075, 
em espécie, guardados em uma caixa de som 
automotivo. Com o armamento foi detido João 
Batista de Sousa Guedes, 67 anos. 

O comerciante recebeu voz de prisão e foi 
autuado pelos crimes de tráfico de drogas (re- 
clusão, de 5 a 15 anos), comércio ilegal de arma 
de fogo (reclusão, de 4 a 8 anos), posse ilegal 
de arma (detenção, de 1 a 3 anos) e contraban- 
do ou descaminho (reclusão, de 1 a 4 anos). 

O delegado solicitou junto á Justiça a pri- 
são preventiva do acusado, uma vez que 
essas munições vinham sendo vendidas, 
principalmente, para pessoas envolvidas em 
assaltos na cidade. (Com informações da Se- 
cretaria de Segurança Pública) 

Deputado Léo Cunha aponta a cidade de Ribamar Fiquene 

para receber recursos do programa Pró-transporte 

Uma frente de obras de melhoramento de 
vias urbanas dará uma nova infraestrutura 
à cidade de Ribamar Fiquene. Os serviços 
serão realizados graças ao empenho do de- 
putado Léo Cunha (PSC), que apontou o mu- 
nicípio para receber o investimento de R$ 1 
milhão, do Programa Pró-Transporte, contem- 
plado pelo projeto n0 000569.02.86/2013-94, 
da Secretaria de Cidades de Desenvolvimen- 
to Urbano do Estado (SECID). 

Além de receberem o asfalto, as ruas 
também passarão por obras de drenagem, de 
construção de sarjetas e de calçadas, e total 
sinalização, que serão um grande benefício 
para toda a população. As obras estão pre- 
vistas para serem realizadas no próximo ano. 

"Essas obras mudarão a cara da cidade 
de Ribamar Fiquene, e o principal benefício 
é a segurança e a qualidade de vida que irá 
proporcionar a toda a população, que passará 
a contar com ruas asfaltadas, livres de poeira 
e buracos", disse o deputado. 

Entre os benefícios trazidos com essas 
obras, estão: mais segurança aos motoris- 
tas, ciclistas e aos pedestres, principalmente 
porque contarão com calçadas onde poderão 

trafegar sem se preocupar ou interromper o 
tráfego de veículos ao longo das vias. 

O projeto do deputado que apontou o in- 
vestimento já foi aprovado pela Assembléia 
Legislativa e encontra-se publicado no Diário 
Oficial da última segunda-feira (04). O ofício 
comunicando a aprovação ao governo já foi 
encaminhado à governadora Roseana Sarney 
(PMDB) e ao secretário Hilda Rocha (SECID). 

Com o projeto, o parlamentar dá uma 
importante contribuição ao município, cum- 
prindo com o seu compromisso em garantir 
obras. "Estou comprometido com a população 
de Ribamar Fiquene e dos outros municípios 
da nossa região em conseguir esses investi- 
mentos, e é com esse objetivo que estou lu- 
tando", assegurou. 

Léo Cunha também agradeceu a gover- 
nadora e aos secretários que, segundo ele, 
não têm poupado esforços na execução de 
obras em diversos municípios maranhenses: 
"São várias conquistas, que faço questão de 
ressaltar e agradecer à governadora e aos se- 
cretários, em especial, ao Hildo Rocha e Luís 
Fernando, que têm sido incansáveis em levar 
obras para todo o estado", destacou. (Ascom) 

Policia desarticula esquema de 

furto de carga de grãos em Balsas 

Vinte e uma (21) pessoas envolvidas no 
desvio de cargas de grãos, no município de 
Balsas, foram desarticulas pela Polícia Civil. A 
denúncia ao Ministério Público do Maranhão 
(MPE) foi feita no dia 30 de outubro. Pelo menos 
30 carretas teriam sido desviadas, tendo como 
vitimas a Cargil Agrícola S/A, Bunge Alimentos 
S/A, Ribeirão S/A e Transportadora Delta. So- 
mente á Empresa Ribeirão S/A o esquema teria 
causado prejuízo no valor de R$ 1 milhão. 

Faziam parte do esquema, empresários, 
motoristas, proprietários de caminhões, advo- 
gados e corretores de grãos. As cargas que de- 
veriam ser transportadas ao Porto do Itaqui, em 
São Luís, eram desviadas para outras cidades 
do Nordeste, como Igarassu, Bezerros e Belo 
Jardim, em Pernambuco. 

A juíza da 1a Vara de Balsas, Luciany Cristi- 
na de Sousa Ferreira, expediu os mandados de 
busca e apreensão e de prisão preventiva dos 
envolvidos. Foram detidos o empresário Alcio- 
ne Juvêncio do Nascimento; João Marcos Jus- 
tiniano Dias, conhecido por "Joãozinho"; Rosi- 
neide Chaves Martins, conhecida por "Rosa", 
companheira de Alcione; Emerson de Sousa; 
Mário Amilton Gomes da Silva, e Eleonir Lan- 
ge. Foram recolhidas CPUs com arquivos que 
documentam o esquema, um rifle calibre 44 e 
vários aparelhos celulares. 

Foram denunciados os empresários José 
Alberto Laroche e Severino José das Neves; o 
corretor de grãos Robson José de Melo Lins; 
além dos motoristas Eliel Proença dos Passos, 
José Carlos Cunha, Claudir Cláudio Kluge, Es- 
dras Cursino de Moura, Jolcimar, José Kugel- 
meier, Djalma da Silva. Flademir Machado da 
Silva, Silvio Pereira de Souza Júnior, Eljan de 

As cargas eram desviadas para outras cidades do Nordeste 

Brito Correia, Antônio Francisco da Silva e José 
Pereira da Silva. 

Esquema 
Os caminhoneiros recebiam notas fiscais 

falsas dos mediadores para substituir as ver- 
dadeiras, indicando que as mercadorias se- 
riam entregues em cidades pernambucanas e 
piauienses, em vez de ter como destino o Porto 
do Itaqui, em São Luís. Assim, segundo infor- 
mações policiais, era possível enganar a fisca- 
lização nas estradas. Para comprovar que os 
carregamentos tinham sido entregues no Itaqui, 
os motoristas recebiam tickets de entrega fal- 
sos, como se tivessem cumprido a tarefa. 

Cabia a "Joãozinho" a função de agenciar 
motoristas para desviar carregamentos. Já Ro- 
bson Lins, corretor de grãos, intermediava a 
venda da soja a empresários pernambucanos, 
entre os quais, José Alberto Laroche e Severino 
José das Neves. Alcione Juvêncio contava com 
a colaboração de Rosineide, que realizava os 
pagamentos e controlava as contas do grupo. 
(Com informações da SSP) 

Lançada, oficialmente, 2a etapa da 

vacinação contra febre aftosa 

Vacinação simbólica que representou a abertura oficial da campanha. (Foto: Alan Mllhomem / Imlrante Imperatriz 

Lançada oficialmente na manhã de ontem 
(7) a segunda etapa da Campanha Estadual 
de Vacinação Contra a Febre Aftosa. O obje- 
tivo da campanha é sensibilizar os criadores 
para a importância da vacinação para manter 
o estado com a classificação sanitária de zona 
livre da doença, conquistado no início do mês 
de setembro deste ano. A meta desta edição é 
vacinar mais de 95% do rebanho maranhense 
até o dia 30 de novembro. 

Imperatriz foi escolhida para o lançamento 
da campanha por possuir mais de 100 mil ca- 
beças de bovinos e bubalinos. Considerando 
os municípios que integram a Unidade Regio- 
nal da Agência Estadual de Defesa Agropecu- 
ária (Aged) Imperatriz, que inclui 15 cidades, o 
rebanho ultrapassa 1,2 milhão de cabeças, ou 
seja. quase 17% do rebanho total do Maranhão, 
que é de 7.508.400 cabeças de bois e búfalos. 

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Sagrima), Cláudio Azevedo, a 
conquista do estado como zona livre da aftosa 
com vacinação só foi possível pelo empenho do 
Governo Estadual e dos produtores que aderiram 
ao chamado e vacinaram seus rebanhos. O tra- 
balho agora está voltado para a visita da comis- 
são europeia que pode conceder ao Maranhão o 
certificado internacional de zona livre de aftosa. 

"Nós conseguimos o status de livre da af- 
tosa com vacinação. Por isso, é importante que 

os produtores continuem vacinando o seu reba- 
nho. Em fevereiro, vamos receber a comissão 
europeia e é importante que possamos manter 
nossos índices de vacinação, e com a certifi- 
cação internacional vamos poder vender nossa 
carne para todo o país e para o exterior. Esse é 
um sonho nosso que está muito próximo de ser 
realizado", afirmou Cláudio. 

O presidente do Sindicato Rural de Impe- 
ratriz (Sinrural), Sabino Costa, destacou que 
o Maranhão deve apresentar bons índices de 
vacinação para poder receber essa certificação 
internacional. "O produtor rural deve se cons- 
cientizar e cumprir com o nosso papel, que é 
vacinar nosso rebanho. No meu entendimento, 
nós temos que apresentar uma cobertura vaci- 
nai maior do que as anteriores, para, quando 
a auditoria vier, nós possamos ser certificados 
como zona livre e, assim, comercializar nossos 
produtos com todos os mercados", disse. 

A segunda etapa da Campanha Estadual de 
Vacinação Contra a Febre Aftosa se estende até 
o dia 30 deste mês e não poderá ser prorrogada, 
pois o estado está concorrendo à certificação in- 
ternacional e tem que cumprir, rigorosamente, 
os prazos determinados pelo Ministério da Agri- 
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Além 
do secretário Cláudio Azevedo e do presidente 
Sabino Costa, produtores da região participa- 
ram do lançamento da campanha. 
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►RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
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Sexto lote poderá ser consultado a partir de hoje 

A partir das 9 horas de hoje (8), o sexto 
lote da restituição do Imposto de Renda 
estará disponível para consulta no site 

da Receita Federal. São aproximadamente 2,1 
milhões de contribuintes que poderão saber 
se vão receber o dinheiro do Fisco. Lotes re- 
siduais de 2012 a 2008 também poderão ser 
consultados. 

A previsão de depósito da restituição é 
para o próximo dia 18, nas contas informadas 
nas declarações. Caso o valor não for credita- 
do, o contribuinte poderá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 
4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (de- 
mais localidades). Além da consulta on line, é 
possível fazer pelo telefone 146 ou por meio 
de tablets e smartphones com os sistemas iOS 
(Apple) ou Android. 

Restituição em números - Segundo as in- 
formações da Receita, serão 2.098.768 pes- 
soas físicas. Juntas, elas receberão R$ 2,036 
bilhões com correção de 5,16%. Esse valor é 
relativo à variação da taxa Selic, que são os 
juros básicos da economia, entre maio e no- 
vembro deste ano. No total, 2.129.401 contri- 
buintes receberão R$ 2,1 bilhões, relativo ao 
exercício de 2013. 

Em relação aos lotes de outros anos, 
30.633 contribuintes receberão R$ 63,710 
milhões. Os pagamentos terão as seguintes 
correções: 12,41% (para as declarações de 
2012), 23,16% (2011). 33,31% (2010), 41,77% 
(2009) e 53,84% (2008). Os índices eqüivalem 
à taxa Selic acumulada de maio do ano de en- 
trega da declaração a este mês. (Com infor- 
mações da Agência Brasil) 

Ações contra o câncer de próstata 

sao discutidas em audiência 

:: 

A audiência pública aconteceu na Câmara Municipal de Imperatriz nessa quinta-feira (07) 

Hyana Reis 

Ações para combater a incidência do cân- 
cer de próstata na região foram discutidas 
nessa quinta-feira (07) em uma audiência pú- 
blica na Câmara Municipal. Na ocasião, es- 
tiveram presentes representantes da Saúde 
do município, pessoas que lutaram contra a 
doença e a comunidade em geral. 

A reunião foi um pedido da Comissão de 
Saúde e Assistência Social da Câmara Mu- 
nicipal. com o objetivo de discutir assuntos 
relacionados à campanha "Novembro Azul" e 
ampliar a conscientização a cerca da incidên- 
cia do câncer de próstata, de acordo com a 
presidente da Comissão, a vereadora Terezi- 
nha Soares. 

A parlamentar iniciou a audiência, ressal- 
tando a importância e a necessidade de se 
discutir o tema com a comunidade e pessoas 
ligadas à área de saúde, para que possam 
ser propostas ações para combater a doença, 
a exemplo da audiência realizada em prol da 
campanha "Outubro Rosa", no mês passado. 

Em sua fala. o representante da Secretária 
Municipal de Saúde (Semus), Doutor Gumer- 
cindo, destacou os avanços das ações que o 
município vem estabelecendo em relação ao 
combate ao câncer de próstata e outros tipos 
de tumores. "Estamos tentando e conseguin- 
do nos adaptar à nova lei que determina que 
quem for diagnosticado com câncer deve ini- 
ciar o tratamento em até 60 dias", ressaltou. 

Ele contou das ações previstas para o 
combate à doença. "Inauguraremos uma uni- 
dade de combate ao câncer em breve, em Im- 
peratriz. E a primeira área priorizada será da 
comunidade da Estrada do Arroz, pois é uma 

população carente que tem pouco acesso a 
tratamento de saúde", garantiu. 

Já o coordenador da Saúde do Homem de 
Imperatriz, Felipe Hanns, avaliou como positi- 
va a realização da campanha Novembro Azul 
em Imperatriz, até agora. "Esta campanha 
está de vento em poupa aqui no município, 
pois temos que fazer algo para que os ho- 
mens possam se prevenir e não remediar. Por 
isso a importância de uma campanha como 
esta", ressaltou. 

A campanha- De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, são registrados mais 
de 50 mil casos por ano, com o número de 
mortes ultrapassando os 12 mil registros. Por 
esta razão, foi criado na Austrália, o Novem- 
bro Azul, em 2003, e o dia 17 de novembro 
passou a ser o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata. De acordo com o Insti- 
tuto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, o 
câncer de próstata é o segundo mais comum 
entre os homens (atrás apenas do câncer de 
pele não-melanoma). 

Mesmo o câncer de próstata sendo o se- 
gundo que mata mais homens no Brasil, 44% 
deles nunca foram a um urologista e mais da 
metade sequer já fez um exame de próstata. 
Esse foi o resultado alarmante de uma pes- 
quisa realizada pela Sociedade Brasileira de 
Urologia. Por isso, as ações deste ano do 
Novembro Azul visam incentivar a população 
masculina a procurar atendimento médico 
preventivo. E isso é possível se os homens 
que têm 40 anos ou mais reservarem um dia 
em sua agenda para a realização do exame 
anual. Ele é essencial para o diagnóstico pre- 
coce da doença, fator decisivo para o suces- 
so do tratamento. 
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COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 

CGÍMêiéid monitoramento oxcluslvámonté 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos - Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV • Cámoras - Interfone e Fechadura Eletrônica 

Município de Buritírana 

comemora seus 17 anos 
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A população será presenteada com eventos para toda a família 

No dia 10 de novembro, o município de 
Buritirana comemorará 17 anos de emanci- 
pação política. A prefeitura organizou uma 
programação especial para comemorar junto 
com a população esta data. 

Haverá uma série de atividades para um 
público bastante diverso. A população será 
presenteada com eventos para toda a família. 

Além da programação esportiva e cul- 
tural. Buritirana terá outros eventos, como 
shows musicais com grandes nomes: dia 

08, sexta-feira. Noite Evangélica, com a 
cantora Adriana Aguiar, Marina Brandão, 
pregador Wendel; dia 09, Banda Reprise; 
dia 10, Noite Católica, com cantores locais 
e o cantor Alcides. 

"A melhor forma de se comemorar o ani- 
versário de uma cidade é trabalhando. Buri- 
tirana é um município que tem história e que. 
acima de tudo, estamos preocupados com o 
seu futuro", destacou o prefeito do município, 
Vagtônio Brandão. 

Prefeitura se mobiliza para implantar 

Plano Piloto de Coleta Seletiva do lixo 

▼ 
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Ivanice Cândido com diretoras de Escolas - divulgação 

A Prefeitura de Imperatriz estará realizan- 
do ações da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - Lei 12.305/10 -, implantando o Plano 
Piloto de Coleta Seletiva. Dentro do projeto 
estão sendo contempladas escolas, condomí- 
nios, centro comercial, shoppings e residên- 
cias. 

O projeto, que é coordenado pela bióloga 
Ivanice Cândido Lima Falcão Almeida, asses- 
sora de Projetos Especiais e coordenadora 
responsável pela implantação do Plano Piloto 
de Coleta Seletiva de Imperatriz, prevê ações 
de mobilização em diversas instituições e re- 
giões da cidade. 

O Plano tem um modelo de coleta seletiva 
porta a porta no bairro Recanto Universitário 
e ainda a implantação de ECOPONTO - pon- 
to de entrega voluntário de resíduos variados, 
dando opção para população dispersar os re- 
síduos inservíveis. 

A primeira mobilização aconteceu no últi- 
mo dia 6 de novembro, no Setor de Educação, 
Inclusão e Atenção a Diversidade, contando 
com a participação da professora Érica Rigo. 
Para tanto foi realizada uma reunião com os 
gestores de sete escolas municipais do polo 

Santa Rita: Elisa Nunes, Marechal Rondon, 
Mariana Luz, Bom Pastor, Mutirão, Sinopse e 
Samaritana. 

A reunião contou também com a presença 
de José Ferreira Lima, presidente da Asso- 
ciação dos Catadores de Material Reciclável 
- ACAMARE, o qual fez uma demonstração 
dos resíduos de coleta seletiva. 

De acordo com Ivanice Cândido, o projeto 
tem como objetivo mobilizar os alunos (crian- 
ças, jovens e adultos) quanto à importância da 
coleta seletiva e a necessidade de mudança 
de hábitos e atitudes com uma visão de sus- 
tentabilidade. 

Incluiu-se também a visão da inclusão 
social, tornando assim as escolas como um 
Ponto de Entrega Voluntária - PEV. Além de 
trabalhar, os alunos se tornam multiplicadores 
começando a conscientizar a própria família. 

A prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
das secretarias de Infraestrutura (Sinfra) e 
Meio Ambiente (Sepluma), vem coletando 6 
toneladas de resíduos recicláveis por semana 
e tem uma meta de chegar a 12 toneladas por 
semana até Janeiro de 2014. (Domingos Ce- 
zar/ASCOM) 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centra/alarme, com. br / centra/a/arme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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► "BALADA SERTANEJA" 

Parque de Exposições recebe duplas sertanejas 

Os ingressos custam R$ 30 antecipados e R$ 40 no dia 

Welbert Queiroz 

Garanta seu ingresso! Será realizada 
neste sábado (9), na churrascaria do 
Parque de Exposições de Imperatriz, 

a Balada Sertaneja. O evento contará com 
shows das bandas Tiago e Luan, Beto Júnior 
e Marcelo e Juliano Reis e Jordão, com parti- 
cipação do Dj Raphael Pinto. 

Reuria Rubim, cerimonialista e organiza- 
dora do evento, recomenda a compra do in- 
gresso antecipado para que os interessados 
em participar da balada não corram o risco 
de ficar de fora. "A Balada Sertaneja é um 
evento onde estaremos deixando á disposi- 
ção as vendas disponíveis apenas no ingres- 
so. Os ingressos estão disponíveis na Phone. 
com, na Praça de Fátima e no Tocantins Sho- 
pping; Empório do Tabaco e Mimo de Luxo, 
no Timbira Shopping: e através da turma do 
6o período de Direito da Fest". 

O evento, que conta com a parceria do 6o 

período do curso de Direito da Fest. aconte- 
ce a partir das 22h, sem hora para acabar, 

com direito a muita diversão. "Estamos es- 
perando o público em geral e teremos mui- 
tas bebidas, geladas e quentes, como whisk, 
vodka e cerveja. "Nós escolhemos as três 
melhores duplas de Imperatriz, as melhores 
bandas que realmente animam a galera, e 
o melhor Dj, o Dj Raphael Pinto. Realmente 
selecionamos os melhores para estarem lá. 
O Dj vai entrar para animar no início e nos 
intervalos da banda". 

Para quem quer curtir um evento com se- 
gurança e comodidade, a Balada Sertaneja é 
o lugar certo para a noite de sábado. "Esse 
também é um evento muito seguro: procura- 
mos investir na segurança, também contare- 
mos com uma equipe de bombeiros. Para a 
comodidade da população, disponibilizare- 
mos estacionamento com segurança para 
todos", garante a organização. 

Os organizadores da Balada Sertaneja 
convidam a todos e aguardam um bom pú- 
blico para prestigiar o evento. "Convidamos 
toda a população para participar do melhor 
encontro sertanejo da reunião". 

OdontoCamp comemora um ano 

no tratamento de saúde bucal 

Welbert Queiroz 

Instalada em Campestre (MA) no ano pas- 
sado, a clínica odontológica OdontoCamp. lo- 
calizada na Avenida JK, 24B. comemora um 
ano de fundação tendo sempre o objetivo de 
oferecer aos seus clientes os melhores trata- 
mentos odontológicos com qualidade, respon- 
sabilidade e profissionalismo, como próteses, 
ortodontia, implante, tratamento de canal e 
estética. 

"Estamos comemorando um ano a inaugu- 
ração da clinica OdontoCamp. A clinica foi fun- 
dada no dia 28 de novembro de 2012. Somos 
em 5 profissionais, cada um em uma especia- 
lidade", diz Giovana Gritti. 

Para quem deseja ter um sorriso branco e 
saúde bucal, Giovana garante que a Odonto- 
Camp é o ideal. "Temos três consultórios com 
três dentistas por dia. prontos para atender a 
população. Hoje observamos que o pessoal 
mudou bastante a mentalidade. Antes, as pes- 
soas buscavam muitas extrações; agora não, 
as pessoas estão procurando manter o dente 
e ter mais saúde bucal. E, devido a isso, au- 
mentou o número em tratamentos que visam 
manter o dente em plena função". 

Com uma equipe especializada, desde 
suas atendentes até os dentistas, a Odonto- 
Camp garante sempre estar em continua atu- 
alização. Os profissionais são especializados 
para aplicar as melhores condições de trata- 
mento aos pacientes com comprovado suces- 
so, visando sempre o bem-estar e a saúde. 

Giovana revela que a idéia de montar a clí- 
nica em Campestre foi para atender a popula- 
ção que era carente por este tipo de serviço. "A 

OciontoCamp 

1- 
A OdontoCamp garante satisfação e o melhor tratamento 

gente percebia que a população de Campestre 
vinha buscar tratamento em Imperatriz, Porto 
Franco ou Estreito, que era onde tinham as 
maiores clinicas. Hoje, o pessoal não apenas 
gostou da idéia, mas também apoia. Muitos já 
até mesmo transferiram os tratamentos para a 
clinica na própria cidade, confiando em nossa 
equipe". 

A clinica e a equipe agradecem a recep- 
tividade dos pacientes e também a confiança 
deles no trabalho realizado pela OdontoCamp, 
"porque, sem isso. a gente não teria chegado 
a um ano de clinica. Com essa aceitação, es- 
tamos crescendo cada vez mais, junto com a 
população. 

O tratamento realizado por um especialis- 
ta para corrigir o problema original é menos 
custoso do que cuidados dentários adicionais 
necessários para tratar problemas mais sérios 
que podem se desenvolver anos mais tarde. 
Mas não se preocupe, a OdontoCamp garante 
um tratamento especial e eficaz. 

CEMAR realiza cadastro para troca de geladeira velha por nova em Imperatriz 

Acontece na próxima semana, 12 de no- 
vembro, o cadastro do Caravana da Econo- 
mia. Projeto desenvolvido pela CEMAR que 
promove a troca gratuita de geladeiras velhas 
(que consomem muita energia) por geladeiras 
novas e mais econômicas (com selo PROCEL 
- Categoria A). Além da troca de geladeiras, 
os clientes também poderão trocar as lâmpa- 
das incandescentes por fluorescentes (mais 
eficientes), além de receberem orientações 
sobre como economizar energia elétrica. 

Após o cadastro, todos os clientes recebe- 
rão a visita técnica das equipes do Caravana 
da Economia, que realizarão a análise de cada 
caso. As geladeiras em pior estado serão tro- 
cadas por geladeiras novas, gratuitamente, 

com selo A do PROCEL. O anúncio dos con- 
templados acontecerá no dia 19 e a troca das 
geladeiras no dia 20 de novembro, nos mes- 
mos locais do cadastro, e cada cliente é res- 
ponsável pelo transporte de suas geladeiras. 

Para participar do projeto é necessário o 
cliente atender aos pré-requisitos e fazer o 
cadastro nos locais e datas divulgados. Nes- 
ta fase, somente em Imperatriz, serão 120 
beneficiados com as geladeiras. A equipe da 
CEMAR realizará o cadastro na praça Mané 
Garrincha, em frente ao Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. na rua Simplício Moreira. 

Para se cadastrar, os clientes devem obe- 
decer aos seguintes critérios: 

• Estar classificado na Tarifa Social de 

Energia Baixa Renda 
• Possuir uma geladeira velha em funcio- 

namento 
• Ser o titular da conta de energia 
• Estar em dia com o pagamento da conta 

de energia 
• É necessário morar no município onde for 

feito o cadastro 

São Luís - Nesta mesma data (12). tam- 
bém acontece o cadastro no Bairro da Liberda- 
de na Capital Maranhense. O ponto de encon- 
tro para fazer o cadastro é na Praça do Viva da 
Liberdade, próximo ao ponto final dos ônibus. 

O Projeto Caravana da Economia, da CE- 
MAR, faz parte do Programa de Eficiência 

Energética, que desenvolve também outras 
ações e promove o uso racional da energia. 

O objetivo principal é evitar o desperdí- 
cio de energia elétrica e diminuir impactos 
ambientais. Desde o início do Programa, em 
2007, já foram trocadas mais 34 mil geladeiras 
em 54 municípios maranhenses. Somente em 
2012 foram trocadas mais de 7.500 geladeiras 
velhas por novas, e 50 mil lâmpadas incan- 
descentes por fluorescentes. Em 2013, 3.840 
geladeiras já foram trocadas em 23 municípios 
do estado. Somente no último ciclo (2012), a 
troca das geladeiras e lâmpadas teve como re- 
sultado mais de 11 mil MW/h, que deixaram de 
ser desperdiçados, gerando uma economia de 
R$ 1.274.516,80. 

li 
" n 

Historia de quem sobrevive do lixo 

"É meu trabalho quem me ajuda", diz Pedro Bayma e Sá. 

Janaina Amorim 

No percurso de casa para o trabalho, eu vejo um idoso, ne- 
gro e de estatura mediana. Ele carrega um carrinho cheio de 
garrafas de vidro, latas de alumínio, marcas do tempo e do so- 
frimento. Pergunto o seu nome. Ele reponde, compassadamen- 
te: "Pedro Bayma e Sá, Beabaíama, Bayma". Deixo escapar 
um meio sorriso. Foi inevitável. 

Nasceu em São Luís Gonzaga, localizada a mais de 500 km 
de Imperatriz. Logo depois, ele foi para Pedreiras. "Fui criado 
em Pedreira, mas já tem mais de 50 anos que estou aqui", con- 
ta. Já trabalhou em construção civil e montagem de carroceria, 
mas há 30 anos decidiu mudar de ramo. O que para muitos é 
lixo, para ele é a forma de ganhar a vida. Seu Pedro cata mate- 
rial reciclável para vender. 

Quando tinha três meses de idade, sua mãe morreu. Três 
meses depois, o pai lhe abandonou. "Fui criado no mundo, nas 
casas alheias, apanhando. Os filhos de Deus me ajudavam, 
me davam uma comida aqui. uma comida acolá", lembra. "Fui 
crescendo, crescendo. Já estava grandinho, fui para casa de 
uma tia minha e um dia ela pegou um prato de comer (SIC) e 
jogou para o cachorro", complementa. 

O episódio fez com que decidisse voltar para rua. "Armei mi- 

nha rede embaixo de um pé de pau. Arranjei um terreno. Aí, não 
brincava mais. Era só tirando madeira para fazer minha casa. 
Foi indo, foi indo, até que casei a primeira vez. Aí ela morreu. 
Casei com outra, não deu certo. E ai, a última, já tem treze anos 
que Deus levou e hoje vivo sozinho", conta. 

Pedro Bayma acorda todo dia às 5h30 e, por volta das 6h. 
já está na lida. Percorre a cidade toda à procura de material 
reciclável. "É meu trabalho quem me ajuda, tenho uma casinha. 
Vivo sozinho e Deus, faço minha janta, faço meu almoço. Gra- 
ças a Deus tenho onde morar". Quando o carro enche, ele faz 
a entrega em uma empresa de reciclagem. 

Antigamente, ele enchia três carrinhos por dia. Hoje, como 
está cansado, junta apenas um. "Já estou esgotado", lamenta. 
Devido ao tempo que está no ramo, muitas pessoas juntam o 
material e esperam ele passar para entregar. "Tenho minha fre- 
guesia. Hoje mesmo um rapaz disse que tem 100 litros, e eu 
disse: 'Não. Hoje, não. Só semana que vem". É desse jeito". 

Pedro criou três filhos com a renda da atividade. Menciono 
a questão da importância ambiental do seu trabalho, mas ele 
parece não entender direito. Ouve, responde "pois é" e muda de 
assunto. Para ele, mesmo em meio às mazelas sociais, o tra- 
balho é somente a forma que encontrou de sustentar a família 
e garantir uma vida mais digna. 
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O programa de entretenimento Estúdio R, já conhecido por levar aos seus teles- 
pectadores muita diversão, bom humor e muita música, neste sábado conta com 
toda a irreverência. O programa será, simplesmente, espetacular. Você não pode 
perder, pois está muito divertido e altamente para cima! Contará com a participação 
da banda Mega 3, uma entrevista top com Roseane Vicentini e a participação mais 
que especial das duplas Juliano Reis e Jordão, Thiago e Luan e Beto Jr. e Marcelo. 
Vamos conferir a expectativa para amanhã! 

P. § 

O apresentador do programa com as duplas Beto Jr e Marcelo, Thiago e Luan, Jullanos Reis 
e Jordão, a cerímonialísta Reurya Rubim e os cantores Nayara Saltes e Tiago Fernandes 
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da entrevista com Rosena Vicentini ^ ■■■ Rosena Vt centini í? | |7eresâ Eugênia falando sobre seus 10 anos na TV Imperatrízense 

Celulares - Informática & Eletro-eletrônicos i 
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VISITE NOSSA PÁGINA E 

FIQUE POR DENTRO DE TUDO. 

www.jornalcorreiopopular.com 
facebook.com/jornalcorreiopopular 

ANUNCIE AQUI 

19913525.4043 
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Farmácias de Plantao 

DROGARIA GABRIELA (RUA BENEDITO LEITE, 1204-MERC.) 
DROGARIA PAIXAO (AV. NEWTON BELLO, 170-SANTA RITA) 

FARMÁCIA MARANHÃO (AV. ITAIPÚ, 63 - PARQUE SANTA LÚCIA) 

CMZftDtNHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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piadas 

17 Loiras no Cinema 
Em uma bela noite 17 loiras foram ver um filme. Procuraram um filme interessante, compra- 

ram ingressos e pipoca. Chegaram na frente da tela do cinema quando uma delas falou: 
— Nâo podemos ficar aqui neste filme. 

Todas olharam espantadas e perguntaram: 
— Ué. mas por que? 

E ela respondeu: 
— Porque o filme é para maiores de dezoito. 

«• 

www.coqueiel.coiS^r/ioSIs 

J CftÇfi.pALMMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palevras na próxima edlçlo 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Antônio diz a Anita que seu pai biológico é um militar de 
alto escalão. Bernardete pensa em ligar para Caetano e pedir perdão, 
mas Abelardo a incentiva a antes aproveitar o seu dia de conquistas. 
Caetano vê Abelardo e Bernardete juntos e deduz que os dois o estão 
traindo. Flaviana decide participar do musical de Meg ao saber que Mar- 
tin está no elenco, e Sofia desaprova. Caetano e Bernardete se enten- 
dem. Giovana conta para Meg que Martin maltratou Anita e por isso Ben 
não gosta dele. Sidney discute com Maura sobre seus preconceitos. 
Todos comemoram o sucesso do festival de quitutes. Luciana encontra 
contas vencidas do restaurante e do casarão e mostra para Vera. Sofia 
decide usar a participação de Flaviana no musical para prejudicar Meg. 
Antônio diz a Tita que vai morar com seu pai biológico, e cobra a ajuda 
de Anita. Meg e Ben nâo conseguem fazer a consulta médica, e Vera 
os repreende. Ben se incomoda com a conversa entre Anita e Antônio. 
A turma se reúne para produzir o musical. Sofia reclama com Vera e diz 
que a mãe e Ronaldo extrapolam ao querer ajudar as pessoas. Antônio 
diz a Ben que pedirá Anita em namoro. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Sonan garante a Pérola que eles ajudarão Mundo a se 
recuperar. Silvia conta para Emest, Viktor e Manfred que está grávida. 

Ernest alerta Manfred para a possibilidade de Mundo melhorar e se 
lembrar do que aconteceu. Matilde diz a Sonan que está feliz por ele 
ter voltado. Volpina pede ajuda a Tenpa, que lhe aconselha a dizer a 
verdade sobre o assunto que a aflige. Volpina conta para Amélia que 
Emest planejava atacar Mundo. Amélia procura Franz e revela que Er- 
nest organizou um atentado contra Mundo. 

Além do Horizonte 
Globo, 19h30 - William investiga o galpão vazio. Líder Jorge cumpri- 
menta os participantes da reunião e usa o mesmo discurso de Paulinha 
em sua mensagem de despedida para Rafa. William encontra um livro 
perdido no chão do galpão com o titulo "Felicidade Concreta". Lili decide 
entrar no galpão assim que Wlliam vai embora. Marcelo e Álvaro se 
divertem com duas amigas em um bar. Heloísa assiste a seu programa 
na TV e se preocupa com seu visual. Inês discute com Thomaz. Rita 
implica com Selma e Fátima. Celina tenta convencer seus alunos a es- 
tudar. Lili percebe que nâo possui nenhum pertence de seu pai. Wlliam 
observa um símbolo impresso no verso da capa do livro. Lili encontra, 
em uma caixa de seu pai, o mesmo livro que Wlliam achou no galpão. 
O vendedor da livraria entrega um exemplar da coleção de Luís Carlos 
para Rafa. Lili vê o mesmo símbolo impresso no verso da capa de todos 
os livros de seu pai. Wlliam pede para Guto descobrir alguma pista 

sobre o símbolo que encontrou no livro. Paulinha repreende Marlon por 
tentar despertar uma crise nervosa. Klaus e Nilson observam o barco, 
em que estão Marlon e Paulinha. se afastar do cais de Tapiré. 

Amor à Vida 
Giobo, 21h00 - Bruno pede que César consiga fotos de Félix para que 
Efigénio possa reconhecé-Io. Elias repreende Herbert por tentar obrigar 
Gina a falar com ele. Patrida e Michel vão ao mesmo motel que Silvia e 
Guto. Bruno nâo conta para Paloma que encontrou o dono do bar onde 
ela leve Paulinha. César diz a Aline que vai tirar Félix do hospital, se 
confirmar o que ele fez com a filha de Paloma. Bruno faz as pazes com 
Paulinha. Michel e Patrícia usam Daniel e Perséfone como álibi para 
justificar o atraso ao chegar em casa. Daniel reclama da comida que 
Perséfone faz para o café da manhã. Paloma desconfia de que Bruno 
esteja escondendo alguma coisa. César pede para Simone fotografar 
Félix. Niko passeia com Jayminho. Amarilys volta para casa e usa Eron 
para provocar Niko. Os enfermeiros desaprovam os novos uniformes, 
e Herbert reclama com Félix. Perséfone diz a Patrícia que fará regime, 
e ela desaprova o método da amiga. Rafael pede para Daniel ajudá-lo 
a ver Linda. Natasha chega á casa de Nicole, e Leila se irrita. Amadeu 
leva Rafael para ver Linda. Herbert questiona Ordália sobre seus sen- 
timentos por ele. 

HH CD F* CD 

T* Aries 21-03/19-04 
As obrigações do trabalho e do lar podem dar a 
sensação de opressão com a oposição entre Lua e 
Júpiter. Porém, não deixe que as tarefas sobrecarre- 
guem seu dia. Se pecisar, busque caminhos alterna- 
tivos e seja paciente. 

b Touro 20-04/20-05 
Sua produtividade intelectual pode passar por um 
momento delicado com a tensão entre Júpiter e Lua, 
fazendo com que você não consiga ver muito além. 
Preste um pouco mais atenção nos assuntos de seu 
interesse por conta disso. 

II Gêmeos 21-05/21-06 
Se tiver problemas com questões de ordem material, 
é melhor não resolvê-las no momento, já que Lua e 
Júpiter encontram-se opostos. Sua objetividade nâo 
estará como antes. Fique atenta às oscilações do 
mercado financeiro e não perca a atenção. 

2 Câncer 22-06 / 22-07 
Chances de conflitos entre você e as pessoas 
próximas, já que Lua e Júpiter deixa o momen- 
to delicado. Tome cuidado com os choques de 
vontade, principalmente quando o ego estiver 
envolvido. 

SI Leão 23-07/22-08 
Você pode perceber que seu ânimo nâo está mais 
o mesmo, então todo cuidado é pouco com relação 
à saúde. Tencionados, Lua e Júpiter alertam para 
problemas vindos de uma postura descompromis- 
sada. 

"HV Virgem 23-08/22-09 
Cuidado com o momento delicado no meio so- 
cial. já que os conflitos podem facilmente evo- 
luírem para algo mais destrutivo com a tensão 
entre Lua e Júpiter. Pense muito bem antes de 
se expor. 

^ Libra 23-09/22-10 
Você poderá sentir dificuldades para dar conta das 
questões domésticas e da vida profissional ao mes- 
mo tempo, e será comum que um dos lados seja 
posto de lado, porém tome cuidado para nâo negli- 
genciá-lo completamente. 

% Escorpião 23-10/21-11 
O período pode ser ruim para sua imagem social, 
deixando que suas inquietações passem uma ima- 
gem de falta de controle para os outros. Lua e Júpi- 
ter, opostos, exigem a avaliação do problema e sua 
resolução. 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Tome cuidado com os gastos em excesso hoje, já 
que Lua e Júpiter opostos podem prever alguns pre- 
juízos significativos para o seu bolso. Mesmo que a 
tentação venha, economize. Qualquer deslize agora 
pode comprometer o futuro. 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Convém trabalhar o emocional hoje para que 
ele não venha a afetar outras áreas da sua 
vida, principalmente a vida amorosa. Opos- 
tos, Lua e Júpiter deixam clara a fragilidade 
da relação. 

^Aquário 20-01/18-02 
As emoções podem chegar à níveis muito grandes 
hoje. já que Lua está oposta a Júpiter. Esse trans- 
fordamento pode acabar sendo maléfico para seu 
organismo, então tome cuidado. Tire o dia para des- 
cansar. 

K Peixes 19-02/20-03 
A oposição de Júpiter e Lua indica uma ins- 
tabilidade na vida social, sugerindo que o dia 
hoje seja mais reservado. Pense mais em si 
mesmo e dedique um tempo para o autoco- 
nhecimento. 
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"Em uma rua tão movimentada como essa épraticamente inadmissível um buraco deste tamanho atrapalhando o 
trânsito, tanto de automóvel como pedestre", reclama o motorista Rodrigo Ferreira. 

m Wi 
SI 

A voz da comunidade 

Buraco naruaürbanoSantoscausatranstorno 

Hyana Reis 

Havia um buraco no meio do caminho. 
Parafraseando Drummond é possível 
resumir o problema que os condutores 

têm sofrido ao passar pela rua Urbano Santos, 
entre a rua Godofredo e Simplicio Moreira. Um 
buraco que toma parte da rua tem incomodado 
e causado transtorno no trânsito. 

O que iniciou com uma pequena crate- 
ra aumentou de proporções devido à chuva, 
segundo a moradora da localidade, Ana Clara 
Medeiros. "Iniciou como um pequeno bura- 
co aqui no canto, e com as chuvas fortes do 
último dia foi só aumentando e enchendo de 
lama. Agora está nessas condições", conta. 

O buraco atrapalha o trânsito intenso no 
trecho da via. "O cruzamento da rua Urbano 
com a Simplicio é muito complicado e movi- 
mentado, então, com esse buraco, atrapalha 
ainda mais. Em uma rua tâo movimentada 
como essa é praticamente inadmissível um 
buraco deste tamanho atrapalhando o trânsito, 
tanto de automóvel como pedestre", reclama o 
motorista Rodrigo Ferreira. 

Até mesmo os pedestres estão sofrendo 

com a cratera na rua, de acordo com a Ana 
Clara Medeiros. "Tem que fazer uma verda- 
deira peripécia para dar a volta aqui. E com 
o trânsito caótico é ainda mais perigoso", des- 
taca. 

Ela conta que o buraco já quase causou 
acidentes e prejuízos para alguns motoristas. 
"Já houve alguns casos de motoristas que fo- 
ram desviar do buraco e quase bateram, ou 
outros que nâo viram o buraco e passaram 
com tudo em cima e quebraram o carro, moto. 
enfim", explica. 

Com o tempo chuvoso, aumentou a inci- 
dência dos buracos em Imperatriz, de acordo 
com Rodrigo Ferreira. Ele conta que é comum 
encontrar, de uma noite para outra, buracos 
até então inexistentes. "Basta começar a chu- 
va para começar a abrir buraco no asfalto des- 
sa cidade. Esse asfalto deve ser feito só de 
areia, porque eu nunca vi acabar com chuva, e 
quem sofre somos nós". 

A reportagem do Correio Popular tentou 
entrar em contato com o secretário de Infraes- 
trutura, Roberto Alencar, mas até o fechamen- 
to desta matéria ele nâo foi encontrado para 
prestar esclarecimento. 

S 

O buraco se encontra na rua Urbano Santos 

m 

A cratera atrapalha o trânsito da via O tempo chuvoso piora a situação 

st M DIREITOS DO CONSUMIDOR M ÉL M 

Casal será indenizado por atraso de voo e extravio da bagagem em lua de mel 

A 4a Turma Cível negou recurso da companhia aérea TAP 
e majorou indenização para casal, devido a atraso de 7h no 
voo e extravio de quatro dias de bagagem em viagem de lua 
de mel de Recife com destino a Lisboa e Veneza. 

A TAP interpôs apelação pedindo a reforma da sentença, 
sustentando que nâo houve má prestação dos serviços. Adu- 
ziu que os atrasos dos voos ocorreram dentro do razoável 
e que o extravio das bagagens pelo período de quatro dias 
nâo configura fatos aptos a ensejar condenação por danos 
morais. Pediu, ainda, que fosse afastada a condenação por 
danos materiais porque os prejuízos não foram comprovados 
por notas fiscais. O casal também interpôs recurso no qual 
sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais foi 
insignificante, irrisório e inadequado. E pediu a majoração do 
valor da condenação e da verba honorária. 

De acordo com o relator, ficou demonstrado que os ser- 
viços oferecidos pela ré não foram prestados a contento. O 
atraso em viagem aérea não é passível de, por si só, gerar 
o dano moral, mas sim o excesso de tempo e o alcance dos 
transtornos a que foram submetidos os passageiros. No caso 
em exame, os autores, em viagem de lua de mel, Recife- 
-Lisboa-Veneza, sofreram com sucessivos atrasos que nâo 
podem ser caracterizados como meros aborrecimentos. Logo 
de início, a saída do voo de Recife atrasou por 7 horas. A 
empresa aérea, unilateralmente, acrescentou uma conexão 
na cidade de Lyon, o que, ao final da viagem, elevou o atraso 
a superar a 30 horas, comprometendo não só o tempo de es- 
tadia dimensionado pelos autores, como a perda de reservas 
de hotel. Além disso, os autores permaneceram sem as suas 
bagagens por quatro dias, o que os obrigou, evidentemente, a 

adquirir o necessário à vestimenta e higiene pessoal durante 
este período, sem qualquer assistência da empresa aérea. 

Ainda segundo o relator, não tem razão a ré quando ale- 
ga excessivo o valor da condenação. A paga pelo dano mo- 
ral segue os critérios adotados pela jurisprudência de que 
o valor da indenização deverá atender a repercussão do 
dano na esfera íntima do ofendido, eventual extrapolação, 
a sua extensão e, ainda, o potencial econômico-social do 
obrigado ao ressarcimento. "Isso permite majorar o valor do 
dano moral arbitrado na sentença para R$10.000,00 para 
cada autor, para tê-lo por adequado ao alcance dos trans- 
tornos a que foram submetidos em virtude da má prestação 
dos serviços pela ré". 

Os demais desembargadores da 4a Turma acompanha- 
ram o voto do desembargador relator. A decisão foi unânime. 
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►COM APOIO DA SEDEI 

São Luís recebe Torneio Nacional de Ginástica 

<- 

Jf 
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O torneio de ginástica acontece em Sáo Luís 

A Secretaria de Estado do Esporte e 
Lazer (Sedei) está apoiando o Tor- 
neio Nacional de Ginástica Artística, 

evento de grande incentivo aos praticantes 

da modalidade que reunirá atletas de gi- 
nástica artística feminina e masculina de 
vários estados, entre eles o atleta campeão 
mundial Diego Hypólito. A Sedei contribuiu 
com as passagens aéreas de sete atletas 
participantes. 

O torneio, promovido pela Confederação 
Brasileira de Ginástica (CBG) e pela Federa- 
ção Maranhense de Ginástica (FMG), acon- 
tece desta sexta-feira (8) até domingo (10) 
no Ginásio do Colégio Upaon-Açu (Cohafu- 
ma). Serão mais de 245 participantes, de 
32 clubes, divididos nas categorias adulto, 
juvenil, infantil e pré-juvenil, nos níveis avan- 
çado, intermediário e iniciante. 

O Maranhão estará participando das ca- 
tegorias infantil, juvenil e adulto. Entre os ma- 
ranhenses participantes estarão os ginastas 
Edson Alves, Zeno Alhadef, Rubenilson Lima 
e Júnior Silva que, nas últimas competições 
fora do estado, subiram ao pódio represen- 
tando bem o Maranhão. 

A programação terá início nesta sexta- 
-feira, às 19h, com a cerimônia de abertura. 
No sábado e domingo as competições estão 
previstas para iniciar às 8h. 

Maurício Macedo participa da abertura da 

Feira do Empreendedor em Imperatriz 

ii 

Governo participa da instalação do Fórum 

de Gestores Federais no Maranhão 

A 

m 

Vlce-governador Washington Luiz destacou a importância do fórum 

Com o objetivo de criar uma maior inter- 
setorialidade entre os órgãos federais no Ma- 
ranhão e possibilitar maior parceria com o 
governo estadual e gestores municipais, foi 
instituído, na noite desta quarta-feira (6), no 
auditório da Superintendência da Caixa Eco- 
nômica Federal (CEF), o Fórum de Gestores 
Federais no Maranhão, coordenado pela Fun- 
dação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Universidade Federal do Maranhão 
(Ufma), Fundação Palmares e Caixa Econômi- 
ca Federal (CEF). 

Na reunião preparatória para a formação do 
fórum, o vice-governador Washington Luiz, que 
representou o Governo do Maranhão, destacou 
a importância dessa ferramenta de diálogo en- 
tre as esferas institucionais. "A transversalidade 
é importante para construirmos um estado cada 
vez mais moderno e desenvolvido. Juntos, po- 
deremos criar políticas públicas cada vez mais 
eficazes. O Governo do Estado se coloca à dis- 
posição do fórum para contribuir na construção 
de um Maranhão mais forte, pois, juntos, pode- 
mos fazer muito mais". 

Participaram da reunião representantes de 
24 órgãos federais que atuam no Maranhão, 
entre os quais a Caixa Econômica Federal. 
O superintendente Hélio Duranti ressaltou o 
oportuno momento para a instalação desse 
espaço de diálogo institucional. "É muito im- 
portante trazermos para este espaço tantos 
gestores. Isso mostra nosso desejo de reali- 
zarmos um trabalho mais integrado. E, com 
certeza, iremos avançar na prestação dos 
serviços do Governo Federal no Maranhão", 
pontuou. 

O coordenador nacional do Fórum de Ges- 
tores Federais, Emandes Macário, fez breve 
explicação do trabalho que será desenvolvi- 

do. "Hoje estamos aqui para instalar o fórum 
e iniciarmos o planejamento de trabalho. Es- 
taremos em Brasília, dia 29 deste mês, para, 
juntos com os demais estados, organizamos 
as diretrizes que nortearam o nosso trabalho. 
Nosso principal objetivo é potencializar as 
ações do Governo Federal nos estados e mu- 
nicípio, e, dessa forma, expandirmos o núme- 
ro de beneficiários de importantes programas, 
como o Bolsa Família", explicou. 

A Gerente Macrorregional Nordeste da 
Secretaria de Relações Institucionais da Pre- 
sidência da República (SRI), Regina Ramos, 
lembrou que esse fórum é mais uma ferramen- 
ta de aproximação da SRI com os gestores 
municipais. "Desenvolvemos esse trabalho de 
aproximação com os prefeitos e, também, com 
os governadores. Porém, esse fórum nos dá 
condições de desempenharmos o nosso tra- 
balho de uma forma mais completa, porque 
poderemos potencializar as ações e levar o 
Governo Federal de forma itinerante para lo- 
calidades distantes dos eixos centrais", enfa- 
tizou. 

Fórum 
O Fórum de Gestores Federais é um dos 

objetivos do decreto de n0 6.005 de 2006. O 
documento instituiu o Sistema de Assessora- 
mento para Assuntos Federativos (SASF), que 
tem por objetivo atender às necessidades de 
assessoramento de informação da Presidên- 
cia da República, dos Ministros de Estado e 
dos demais dirigentes de órgãos e entidades 
da administração pública federal, quanto ás 
atividades desempenhadas que envolvam in- 
teresses dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, além de coordenar e promover o 
intercâmbio de informações entre o Governo 
Federal e os demais órgãos federativos. 

ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LIDA 
CONTRATA PARA TRABALHAR EM SEU ESCRITÓRIO E EM SUAS OBRAS 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FlSICA 
ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL;fns@engecomengenharia.com.br 
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Abertura da Feira do Empreendedor em Imperatriz 

O secretário de Estado do Desenvolvimen- 
to, Indústria e Comércio. Maurício Macedo, re- 
presentou a governadora do Maranhão, Rose- 
ana Sarney, na cerimônia de abertura oficial da 
Feira do Empreendedor, ocorrida ontem (06), 
na cidade de Imperatriz. 

A feira, realizada pelo Sebrae, tem como 
objetivo capacitar proprietários de micro e pe- 
quenas empresas (MPE), microempreendedo- 
res individuais (MEI), potenciais empresários 
e o pequeno produtor rural para que geren- 
ciarem melhor seus negócios, conhecerem 
soluções de inovação e as oportunidades de 
negócios. 

Em seu discurso, Maurício Macedo falou 
sobre as parcerias entre o Sebrae-MA e a Se- 
cretaria do Desenvolvimento, Indústria e Co- 
mércio (SEDINC) por meio de trabalhos como 
a criação da Lei Geral das Micros e Pequenas 
Empresas, da criação do Microfórum e do Pro- 
grama de Compras Governamentais. 

Ao falar sobre a segunda fase de expansão 
do Distrito Industrial de Imperatriz, Macedo 
destacou que o mesmo também será dotado 
de galpões empresariais destinados a micro e 

pequenas empresas. "Estamos propondo um 
modelo novo, com uma gestão compartilhada 
com os empresários e abrangendo também os 
setores de comércio e serviços", disse o secre- 
tário. Macedo finalizou seu discurso falando da 
importância de Imperatriz para a Região To- 
cantina e para o Maranhão, e elogiou a capaci- 
dade empreendedora dos empresários locais. 

O presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-Ma e secretário de Estado da Agricul- 
tura, Cláudio Azevedo, encerrou a cerimônia 
destacando que o Sebrae e o governo reco- 
nhecem a importância da Região Tocantina e, 
por isso. a Feira do Empreendedor, sempre 
realizada na capital, este ano veio para Impe- 
ratriz. "Temos aqui um importante entreposto 
comercial, projetos de mineração, indústrias 
de ferro gusa e. agora, a Suzano, indústria de 
celulose", destacou Cláudio Azevedo. 

A Secretaria do Desenvolvimento, de In- 
dústria e Comércio participa da Feira do Em- 
preendedor com um estande onde apresenta 
os principais investimentos no Maranhão, bem 
como seus programas de estímulo e apoio às 
empresas. 
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Receita abre consulta ao penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 

Restituição Contribuintes 

Cf 

Cerca de 2.1 milhões de contribuintes saberão, ainda nesta semana, se 
receberão dinheiro do Fisco. A Receita Federal abrirá, às 9h de sexta-feira (8), 
consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 
de 2013 (ano-base 2012). Também será liberada a consulta a lotes residuais 
das declarações de 2012 a 2008 (anos-base 2011 a 2007). No total, 2.129.401 
contribuintes receberão R$ 2.1 bilhões. Relativamente ao exercício de 2013, 
a Receita pagará R$ 2,036 bilhões a 2.098.768 pessoas físicas, com correção 
de 5,16%, correspondente à variação da taxa Selic (juros básicos da econo- 
mia) entre maio e novembro deste ano. 

Em relação aos lotes de outros anos. 30.633 contribuin- 
tes receberão R$ 63,710 milhões. Os pagamentos terão 
as seguintes correções: 12,41% (para as declarações de 
2012), 23,16% (2011), 33,31% (2010). 41,77% (2009) e 
53,84% (2008). Os Índices eqüivalem à taxa Selic acumula- 
da de maio do ano de entrega da declaração a este mês. A 
relação dos beneficiados ficará disponível na página da Re- 
ceita na internet. A consulta também poderá ser feita pelo 
telefone 146 ou por meio de tablets e smartphones com os 
sistemas iOS (Apple) ou Android. 

Dinheiro 

O dinheiro será depositado no próximo dia 18 nas contas informadas nas declarações. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá 
ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades). Nesse caso, o 
declarante terá de agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. 

Carga de energia gerada no país cresce 3,6% em outubro 

Energia 
Taxa 

A carga de energia gerada em outubro pelas usi- 
nas que compõem o Sistema Interligado Nacional 
(SIN) cresceu 3.6% em comparação com igual mês 
do ano passado. Em relação a setembro deste ano, 
houve aumento de 1,7%. De acordo com o boletim 
de carga mensal, divulgado nessa quarta-feira (6) 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
a variação apurada nos últimos 12 meses também foi 
positiva (3,7%). 

A maior taxa de expansão da carga no SIN (24.9%) foi registrada em outubro no 
Subsistema Norte, comparativamente ao mesmo mês de 2012, refletindo a interliga- 
ção de Manaus ao sistema, em julho. Em relação a setembro, a carga de energia no 
Norte brasileiro mostrou a única variação negativa (-1%). No Subsistema Nordeste, 
as taxas apuradas alcançaram 7,9% e 3.3% em outubro, em relação a igual mês 
de 2012 e a setembro de 2013, respectivamente. Segundo o ONS. as taxas eleva- 
das de crescimento na região são impulsionadas, em especial, pelo consumo das 
famílias, fruto do aumento da renda e da expansão do crédito. No Subsistema Sul, 
o crescimento da carga atingiu 4,7% sobre outubro do ano passado e 3,2% sobre 
setembro. De acordo com o ONS, os resultados da agroindústria explicam o fato. 

Carga 
No Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a carga ficou estável em outubro ante o mesmo período do ano anterior. Na comparação com se- 

tembro. houve aumento de 1.3%. De acordo com o ONS, embora represente 60% da carga do SIN, esse subsistema tem sido afetado pelo 
comportamento do setor industrial, que ainda não mostra um ritmo de recuperação definido. No acumulado dos últimos 12 meses, as maiores 
taxas de variação positiva foram apresentadas pelos subsistemas Norte (8.1%) e Nordeste (7,6%). 

Levantamento mostra mudança na emissão de gases de efeito estufa no Brasil 

Emissões Redução 
Levantamento divulgado pelo Observatório do Clima indicou uma 

mudança no perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa 
de 1990 a 2012. Apesar de ainda ser a principal responsável pelas 
emissões, a mudança do uso da terra, item relacionado ao desmata- 
mento, está agora em um patamar muito próximo da poluição gerada 
pelos setores de energia e agropecuário. Em 1990, o Brasil emitiu 
1,39 bilhão de toneladas de gás carbônico, sendo 815,8 milhões por 
mudanças no uso do solo. Em 2012, foi enviado para a atmosfera 1.48 
bilhão de toneladas do poluente, 476,5 milhões ligados ao desmata- 
mento. Apesar do crescimento das emissões brutas no período ser 
apenas 7%, a evolução da geração de poluentes é irregular e chegou 
a registrar elevações expressivas, como os 2,85 bilhões de toneladas 
verificados em 1995. 

"A redução do desmatamento na Amazônia nos últimos anos aca- 
ba tomando a contribuição do setor de uso da terra menor em relação 
ao que era registrado anteriormente, quando a gente tinha cerca de 
dois terços das emissões vindos desse setor", ressalta o secretário 
executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittl. O observatório reú- 
ne 35 organizações não governamentais e da sociedade civil interes- 
sadas nos efeitos das mudanças climáticas. "Hoje, a gente tem uma 
participação muito maior da agropecuária e do setor de energia, nos 
quais as emissões estão crescendo significativamente, e isso repre- 
senta uma mudança do perfil de emissões", completa. 

Crescimento 

Poluentes 
O setor de energia era responsável, em 1990, pela emissão de 

193,1 milhões de toneladas de gás carbônico. Em 2012, passou a ge- 
rar 436,7 milhões de toneladas de poluentes. Carlos Rittl alerta que há 
a tendência de que o setor aumente ainda mais a emissão de gases 
de efeito estufa. Ele destaca, por exemplo, que o plano colocado para 
consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia prevê prioridade 
nos investimentos em combustíveis fósseis nos próximos dez anos. 
"Ele indica 72% de investimentos em combustíveis fósseis, em todos 
os investimentos para a área de energia. Isso é preocupante", diz. ao 
lembrar das expectativas em relação aos rendimentos do petróleo do 
pré-sal. "A gente viu a celebração do governo pelo leilão do Campo de 
Libra, o primeiro grande leilão das reservas do pré-sal". 

Em relação ao setor agropecuário, Carlos atribui o crescimento 
das emissões principalmente ao aumento do rebanho bovino com prá- 
ticas pouco eficientes. "Essa nossa pecuária pouco eficiente, com um 
animal por hectare, com práticas de manejo muito precárias, acaba 
nos levando a esse aumento significativo de emissões", ressalta. Se- 
gundo o secretário, a intenção é que a divulgação dos dados ajude 
a promover um debate mais objetivo e eficiente sobre as maneiras 
de reduzir a poluição em todos os setores avaliados. "A gente está 
disponibilizando esses dados e as planilhas para que a sociedade, 
o cidadão interessado e o tomador de decisão possam ter ciência da 
trajetória de emissões nos últimos anos, já que os dados oficiais vão 
somente até 2010", explica. 

Crédito 

Investimento 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Na- 
cional aprovou R$ 2,9 bilhões em créditos suplementares para 
ministérios e órgãos públicos. A maior parte dos recursos. R$ 
1,3 bilhão, foi destinada em um único projeto de lei a gastos dos 
ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, do 
Esporte e aos fundos de Financiamento Estudantil (Fies) e Na- 
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 

O Fies e o FNDCT receberão, respectivamente, R$ 109,2 milhões e R$ 
1 bilhão. Foram aprovados também R$ 150 milhões a serem usados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para garantir a parcela devida 
pelo Brasil na integralização do capital da Alcântara Cyclone Space, binacio- 
nal brasileira e ucraniana constituída para venda e lançamento de satélites a 
partir da Base de Alcântara, no Maranhão. Foram garantidos ainda R$ 127,7 
milhões ao Ministério da Educação para investimentos, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e a Prova Brasil, e R$ 2,1 milhões ao Ministério 
do Esporte para o apoio e a realização de atividades e competições nos 
estados. 
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Comissão de Orçamento aprova R$ 2,9 bilhões para ministérios e órgãos públicos 

Saúde e A. 

Bem-Estar 

VACINA BRASILEIRA CONTRA 0 
HIV COMEÇA A SER TESTADA EM 

MACACOS 

Começaram nesta semana os 
testes em macacos da vacina con- 
tra o HIV, que está sendo desen- 
volvida pela Faculdade de Medici- 
na da Universidade de São Paulo 
em parceria com o Instituto Butan- 
tan. Os quatro animais começa- 
ram a ser imunizados com a va- 
cina que contém partes do vírus. 
Depois, os macacos receberão 
um vírus modificado que causa o 
resfriado como parte dos estudos 
para desenvolver o imunizante. 

Segundo Edécio Cunha Neto, 
um dos pesquisadores responsá- 
veis por conduzir o projeto, o dife- 
rencial da vacina é usar partes do 
vírus que não se alteram. "Um dos 
grçmdes problemas de se fazer 
uma vacina contra o HIV é que ele 
é hipervariável", ressalta ao expli- 
car que o genoma do vírus pode 
varia até 20% entre dois pacien- 
tes. "Nos componentes que nós 
escolhemos para colocar na vaci- 
na estão somente as regiões mais 
conservadas do vírus, ou seja. 
aquelas que não variavam de um 
HIV para o outro", destacou. 

Além de ter pouca variação, 
as partes do vírus foram selecio- 
nadas por provocarem forte rea- 
ção no organismo da maioria das 
pessoas. "Nós fizemos o que cha- 
mamos de desenho racional, para 
embutir dentro da nossa vacina 
mecanismos para que ela fosse 
capaz de dar uma resposta que 
funcionasse para os HIVs mais 
variados possíveis e que funcio- 
nasse em um número grande de 
pessoas". 

Após os testes com os quatro 
animais, serão feitos experimen- 
tos com um grupo de 28 macacos 
e três tipos de vírus diferentes, 
todos modificados com partes do 
HIV. "As combinações desses três 
vírus são, até hoje, as melhores 
combinações para gerar respos- 
tas imunes potentes em primatas. 
Então, o que a gente vai fazer é 
escolher, de quatro combinações 
diferentes, aquela que deu res- 
posta mais forte, e usar essa com- 
binação para teste em humanos", 
detalhou o pesquisador. 

Caso seja bem-sucedida, a va- 
cina vai aumentar a reação dos 
imunizados ao vírus, diminuindo 
a capacidade de transmissão e 
melhorando a qualidade de vida 
do paciente. "O que ela vai fazer é 
reduzir muito a quantidade de ví- 
rus. matar as células que estão in- 
fectadas. Mas ela dificilmente vai 
erradicar a infecçâo. Vai bloquear 
a transmissão para outra pessoa, 
porque a quantidade de vírus vai 
ser muito baixa". 

Atento aqs recentes protestos 
contra o uso de animais em pes- 
quisas, que levaram inclusive ao 
fechamento de um instituto no in- 
terior paulista, Cunha fez questão 
de dizer que os animais são bem 
tratados. "Os animais neste estudo 
não sofrem de maneira nenhuma. 
Até mesmo para o procedimento 
de colher sangue ou vacinar, eles 
estão anestesiados", enfatizou. 

O pesquisador defendeu ainda 
o uso de animais em experimen- 
tos. "Não é possível substituir um 
teste com animais por um teste 
de cultura ou teste de laboratório 
mais simples. O teste em animais 
vai observar a repercussão de 
uma nova vacina, uma nova dro- 
ga, no organismo inteiro", argu- 
mentou. 
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Luis Fabiano nào sabe se continua no São Paulo 

ãTfi 

Corinthians define valor mínimo para 

liberar Pato na janela de janeiro 

Luís Fabiano tem rendido multo abaixo do esperado no Sâo Paulo 

O atacante Luis Fabiano teve uma atu- 
ação apagada no empate sem gols 
diante do Atlético Nacional (COL). na 

quarta-feira, resultado que garantiu o São 
Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana. 
Substituído no início do segundo tempo, o 
camisa 9 ainda afirmou que nâo está 100% 
fisicamente e também não garantiu a perma- 
nência no clube para a próxima temporada. 

"O momento é de pensar em recuperar a 
forma fisica e voltar a jogar bem. Depois, vou 
ter tempo para pensar no que eu vou fazer da 
minha vida", disse Fabuloso, após o duelo na 
Colômbia. 

"Quando você passa por momentos difí- 
ceis. você nâo está satisfeito ou feliz. Porque, 
se eu estivesse feliz, com a dificuldade que eu 
estou de jogar futebol, poderia parar por estar 
acomodado. Mas nâo é o caso", completou o 
camisa 9. 

O técnico Muricy Ramalho tem dedicado 

atenção especial ao centroavante e o mantido 
no time sempre que considerado apto a jo- 
gar. Muricy. no entanto, sabe das deficiências 
do Fabuloso no aspecto fisico e, por isso, o 
poupou de algumas partidas para tentar recu- 
perá-lo. Mas o atacante acredita que isso só 
poderá acontecer no ano que vem. 

"Posso melhorar ainda para 2013, falta 
pouco tempo, existe tempo para melhorar, 
mas a forma ideal requer meses, jogos. Ano 
que vem. no lugar que eu esteja, vai ser muito 
melhor, em questão de condicionamento físi- 
co, porque não vamos errar tanto quanto erra- 
mos esse ano", afirmou o jogador sâo-paulino. 

Luis Fabiano sofre com um histórico de 
lesões e tem caído muito de produção nos 
últimos jogos. Ele mesmo atesta o mau mo- 
mento. Enquanto isso, Aloisio, seu principal 
concorrente, vive grande fase e eles já estão 
empatados na artilharia da equipe no ano, 
com 21 gols. 

A diretoria do Corinthians definiu o preço 
mínimo para negociar Alexandre Pato com o 
futebol europeu: 12 milhões de euros (equi- 
valentes. hoje. a cerca de R$ 36 milhões). 
Em 25 de outubro, a postura indolente após 
o pênalti perdido contra o Grêmio queimou o 
filme do atacante com a diretoria alvinegra, 
que nâo fará esforços para mantê-lo na pró- 
xima janela de transferência, em janeiro/14. 

Na transferência do Milan (ITA) para o 
Corinthians, no inicio deste ano, Pato as- 
segurou 40% dos seus direitos econômicos 
para compensar o salário inferior ao recebi- 
do na Itália - clube ficou com os outros 60%. 
Sua contratação, acertada verbalmente ain- 
da em 2012, foi oficializada após um acordo 
entre os clubes de 15 mi de euros (na época, 
R$ 40 mi). 

Agora, há dois caminhos para que o Ti- 
mão consiga obter esse valor mínimo estipu- 
lado pela diretoria alvinegra. criticada por um 
especialista em marketing esportivo. O pri- 
meiro é conseguir uma oferta maior, na casa 
de 20 milhões de euros. Neste caso. o Corin- 
thians ficaria com os 12 milhões de euros de- 
sejados (equivalentes a 60% dos direitos) e o 
atacante abocanharia outros 8 mi de euros. 

O outro caminho viraria necessidade em 
caso de uma oferta igual ou inferior àquela 
que o tirou do Milan, de 15 milhões de euros. 
Ele teria de abrir mão de parte ou do total de 
seus direitos. Exemplo: se chegar proposta 
do mesmo valor. Pato abriria mão da meta- 
de dos seus 40%. Nesse caso, com 80%, o 
Corinthians chegaria aos mesmos 12 mi de 
euros, ficando os outros 3 mi para o jogador. 

Vale lembrar que, mesmo em baixa no 
Brasil, o Tottenham (ING) enviou uma ofer- 
ta de 15 milhões de euros ao Timão no últi- 
mo dia da janela de transferência do mês de 
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em M Ificação, Pato fez a diretoria mudar i 

agosto, mas o Corinthians rejeitou. Apesar da 
negativa, os Spurs prometeram fazer nova 
proposta em janeiro, que seria entregue pelo 
empresário Giuliano Bertolucci, com trânsito 
nos principais clubes europeus. Além do Tot- 
tenham, a imprensa internacional especula 
que Arsenal (ING) e Besiktas (TUR) têm inte- 
resse no camisa 7. 

Caso tenha sucesso na venda de Pato, 
a diretoria já definiu o principal alvo para re- 
forçar o ataque: Leandro Damiâo, do Inter- 
nacional. 
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