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De parto natural 

Um bebê pesando 6,2 quilos nasceu de parto natural em Alicante (Espanha). A meni- 
na é o quarto herdeiro da mãe, Maxime Marín, de 40 anos e nacionalidade britânica, 
contou o site do jornal "El País". A criança é a maior já nascida de parto natural no 
país ibérico. Na maternidade onde se deu o parto todos os bebês com mais de 4,5 
quilos nasceram via cesariana. A mãe, que estava na 41a semana de gestação, disse 
desconfiar de que o bebê fosse grande, "mas nem tanto". A britânica e a filha estão 
bem de saúde. 

POPULAR 

Estrangulados Lista de preços 

'i 

Agentes da polícia canadense estão investigando a morte de dois me- 
ninos que teriam sido estrangulados por uma cobra píton que escapou 
de uma loja de animais na cidade de Campbellton, em New Brunswick. 
A polícia especula que o réptil tenha usado um duto de ventilação para 
chegar até a casa onde as crianças estavam, que fica em cima de um pet 
shop. As duas vítimas foram passar a noite na casa de um amigo. 
Os corpos das duas crianças, identificadas como Connor Barthe, de 7 
anos, e seu irmão Noah, de 5 anos, foram descobertos nessa segunda- 
-feira (05). "A investigação preliminar levou a policia a acreditar que uma 
cobra píton escapou de seu viveiro na loja de animais durante a noite. 
Acredita-se que os meninos foram estrangulados pelo animal", disse a 
responsável pela investigação Julie Rogers-Marsh, em coletiva de im- 
prensa, nesta terça-feira (06). Ela afirmou que os corpos passarão por 
autópsia. A cobra que escapou pesava 45 quilos e media cerca de 4,5 
metros. A píton não é uma espécie venenosa. Segundo informações da 
rede GBS, o animal foi capturado por bombeiros locais e, em seguida, 
sacrificado. 

Uma cafetina divulgou uma tabela que fornece preços para programas. 
O que chama a atenção .é que as garotas são conhecidas do público. 
Juju Salimeni do programa Legendários teria seu preço avaliado em R$ 
10 mil. Na lista figuram além da ex-panicat, Carol Dias, que faz parte do 
Pânico na Band, a Miss Bumbum Andressa Urach, assistentes de palco 
e coelhinhas da Playboy. As informações são da coluna de Léo Dias, 
do jornal carioca O Dia. Segundo Léo, a agenciadora, conhecida como 
Mirley, relata que os programas acontecem em uma fazenda em Co- 
lombo, na região da Grande Curitiba, no Paraná. A "baronesa do sexo" 
já havia sido presa por comandar uma rede de prostituição, relata Léo. 
O colunista entrou em contato com os responsáveis por assessorar as 
carreiras de algumas das mulheres que tiveram o nome citado na tabela. 
O empresário de Juju, André Reginato, solicitou a lista com os nomes 
para entrar em vias jurídicas e disse não ter cabimento as informações. 
A assessoria da participante de "A Fazenda 6", Andressa Urach, disse 
que o conteúdo veiculado pela cafetina é inverídico. 
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IMPERATRIZ E INVESTIMENTOS DO BNDES 
(2) 
HOSPITAL MACRORREGIONAL - Na parte de 

"modernização 
e ampliação dos 
serviços de Saú- 
de e Saneamen- 
to", o Programa 
Viva Maranhão 
prevê, no item, 
7.5.7, aplicação 

de R$ 118 milhões 500 mil na "construção e insta- 
lação dos Hospitais Macrorregionais em Pinheiro, 
Santa Inês, IMPERATRIZ e Caxias". 

HOSPITAL REGIONAL - Também estão previstas 
"reforma, ampliação e aquisição de equipamentos 
dos Hospitais Regjonais de Bacabal, Itapecuru- 
-Mirim, Timon, Coroatá e IMPERATRIZ (foto)". 
Serão investidos R$ 30 milhões. 
VIOLÊNCIA - Outros números do documento 
"Carta Consulta / 2013 - BNDES ESTADO E 
PROINVESTE" (Programa Viva Maranhão), 
elaborado pelo Governo do Estado e submetido 
à apreciação do Banco Nacional de Desenvolvi- 
mento Econômico e Social, para financiamento 
total de R$ 3 bilhões 801 milhões. 

HOMICÍDIOS 
O documento traz ano 
a ano, de 2000 a 2010, 
a taxa de homicídios do 
Maranhão, comparada 
com todos os demais 
oito estados da Região 
Nordeste. O Maranhão 

subiu de 6,1 mortes por grupo de 100 mil habi- 
tantes em 2000 para 22,5 mortes. O crescimento 

PreFeito mais jovem do Brasil 

Ao assumir interinamente a prefeitura do município de Palmeirais, o presidente da Câmara dos Vereadores de 
Palmeirais, Reginaldo Júnior, 21 anos, tornou-se o prefeito mais jovem do Brasil, ultrapassando o prefeito de 
Chaval (CE), Pacheco Neto, até então o mais jovem do país. Reginaldo Júnior, do PDT, assumiu o lugar de Paulo 
César Vilarinho, que teve o mandato suspenso após decisão da juíza da 31a Zona Eleitoral, Júnia Maria Fialho. 
Nas eleições para vereador, Reginaldo Júnior foi o 3° mais votado, com 420 votos. "Independentemente de estar 
prefeito por apenas uma hora, um dia, ou por vários dias, administrarei esse município pautado num tripé de 
muito trabalho", destaca Reginaldo Júnior, que deve permanecer no cargo até que aconteçam novas eleições no 
município. 

COLUNA DO SANCHES 
Edmilson Sánches 

tivo de 11.072 
profissionais 
para atender 
6 milhões 500 
mil habitantes. 
A média é de 1 
policial militar 
para cada 833 habitantes, enquanto a ONU 
(Organização das Nações Unidas) recomenda 1 
PM para cada 300 habitantes. No Nordeste, só o 
Rio Grande do Norte tem a média recomendada 
pela ONU. 

foi da ordem de 269,3%. Só perde, no Nordeste, 
para a Bahia, que subiu 303,2%. O menor cres- 
cimento é o de Pernambuco, com 28,2%. A taxa 
de homicídios da Região Nordeste como um todo 
é de 34 pessoas mortas a cada grupo de 100 mil 
habitantes. O crescimento médio da Região Nor- 
deste foi de 76,4% de 2010 em relação a 2000. 
Não são dados para se comemorar.... 

CHEGA Dl 
HIOLlNCIA 
E EXTERMÍNIO 
QE JOVENS 
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OS JOVENS SUPERAM _ 
Se no geral a taxa 
de homicídios no 
Maranhão já está 
péssima, no grupo 
de homicídios de 
jovens (15 a 24 
anos) os núme- 

ros são ainda maiores. O relatório destaca: "As 
principais vítimas da criminalidade no Maranhão 
têm sido pessoas entre 15 e 24 anos de idade". 
Dos 1.478 homicídios em 2010, quase quinhen- 
tos (498) foram vítimas jovens, um crescimento 
da ordem de 275% em relação a 2000, quando 
foram mortos "apenas" 133. A Bahia novamente 
foi campeã, com 2.215 jovens assassinados, um 
crescimento 377% maior que em 2000, quando 
foram mortos 464 jovens. Em Pernambuco houve 
queda de homicídios nesta faixa etária: uma redu- 
ção de 23,5% -- foi o único estado a apresentar 
número negativo (que, neste caso, funciona como 
algo positivo). 

FALTAM POLICIAIS 
O documento do Governo estadual reconhece 
que o Maranhão "tem a pior média de policial por 
mil habitantes da região Nordeste". Segundo os 
dados, são 7.888 policiais militares, 2,023 civis 
e 1.161 bombeiros militares, totalizando um efe- 

CONVITE 
Recebo 
convite para 
o lançamento 

^ ___ , do Programa 
DDlvil^ElUI de Certifi- 

m\%!0 Ife# Ca IVI cação de 
■ Programa de Certificação de Empresas Empresas - 
PROCEM, com o objetivo de preparar as empre- 
sas maranhenses para atender as demandas dos 
grandes investimentos. Será hoje, 08/08/2013, às 
18h30, no Centro de Convenções de Imperatriz 
(Rua Marechal Hermes da Fonseca, s/n0 - Centro 
- Imperatriz - MA). Interessados podem contatar 
para os telefones: (99) 3525-1402 / 3525-3400. 
Agradeço o convite, que declino, em razão de 
estar em viagem. 
CERTIFICADAS 
Falando em PROCEM, as empresas de Impera- 
triz que já estão certificadas são: 1 - Maquisul; 
2 - Brisa Brindes; 3 - Randon Pavel; 4 - Retifica 
Mendonça; 5 - Bios Informática; 6 - Pneus Brasil; 
7 - Franco Engenharia. 
Outras 19 empresas já estão em fase de certifi- 
cação.. 

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

- VEREADORES ABENÇOADOS 
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A sessão de terça-feira (06) teve 
tantos acontecimentos que não 
couberam na coluna de ontem. A 
imagem do pastor Clebison Bandei- 
ra passando o óleo ungido na testa 
dos vereadores no início da sessão 
repercutiu muito nas redes sociais. 
O problema é que a repercussão foi 
mais para negativa do que positiva. 
Teve internauta comentando que a 
Câmara precisa é de uma sessão 
de descarrego. Eu heim!? Quanta 
gente maldosa. Se esqueceram que 
Deus nos deu a possibilidade de ar- 
rependimento? 

- EMBATE 
Ainda durante a sessão da terça- 
-feira, os vereadores Fidélis Uchoa 
e Chiquinho da Diferro tiveram um 
embate - vejam que nem a purifi- 
cação do óleo ungido livrou nossos 
vereadores do bate-boca - Fidé- 
lis disse que os deputados podem 
disponibilizar em emendas parla- 
mentares até R$ 1,5 milhão para 
Imperatriz e que nenhum deputado 
estadual fez isso pela cidade. Chi- 
quinho logo pediu a palavra e saiu 
em defesa do deputado Léo Cunha. 
Ele disse que Léo Cunha tem feito 
um bom trabalho pela cidade e re- 
gião. Chiquinho ainda alfinetou Fi- 
délis. dizendo que na época de sua 
candidatura para vereador o mesmo 
não saía da casa de Léo Cunha, em 
busca de apoio político. Fidélis logo 
se explicou e disse que ia à casa do 
deputado estadual como repórter e 
não como candidato. 

- LISTA TRÍPLICE 
O Tribunal de Justiça do Maranhão 
elegeu nessa quarta-feira (7) os três 
advogados que concorrem à vaga 
de desembargador. Agora, a gover- 
nadora Roseana Sarney vai esco- 
lher um entre eles: Ricardo Duaiibe, 
Daniel Leite e Riod Ayoub. Não há 
prazo para que a governadora es- 
colha um dos três advogados para 
a vaga de desembargador. Ricardo 
Duailibe teve 23 votos, Daniel Leite, 
18 e Riod Ayoub obteve 16 votos.- 

- NÃO FOI DESSA VEZ 

J 

O Procurador Geral do Município, 
Gilson Ramalho, foi o primeiro 
nome da cidade a fazer parte da 
lista sêxtupla para desembargador 
do TJ-MA. Gilson não conseguiu 
um número favorável de votos para 
ingressar na tão concorrida lista 
tríplice. Gilson merece os para- 
béns do povo de Imperatriz por ter 
conseguido um lugar almejado por 
tantas pessoas na lista sêxtupla. O 
procurador, certamente, terá outras 
oportunidades na sua brilhante car- 
reira. 
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►PROFESSORES MORTOS A PAULADAS 

Polícia não tem pista dos assassinos 

Antônio Pinheiro 

A polícia ainda não tem pistas dos assassi- 
nos dos dois professores mortos a paula- 
das na noite de terça-feira (06), quando 

retornavam de uma escola no assentamento 
Batata da Terra, próximo ao Centro do Toinho, 
distante a 40 km da sede do município de Se- 
nador La Roque. Os professores foram mortos 
em cima da Serra do Ararapi, distante 20 km da 
escola de onde tinham saído, por volta das 22h. 
Eles foram vítimas de latrocínio. 

O crime aconteceu próximo (a 2 km) ao 
povoado Nova Brasília. Maria Iris Linhares de 
Sousa, de 54 anos, e Francisco Costa estavam 
em uma moto Bros vermelha, de propriedade 
do professor, quando caíram em uma armadi- 
lha feita pelos assassinos. Em seguida, os pro- 
fessores foram mortos a pauladas. O corpo de 
Maria Iris estava a cinco metros de onde eles 
caíram. Já o corpo do professor foi encontrado 
a 30 metros à frente, na entrada do matagal. 
Um pedaço de madeira que teria sido usado no 
crime foi encontrado próximo ao corpo da pro- 
fessora. , 

Os assassinos fizeram a armadilha cor- 
tando um pedaço de arame da cerca de uma 

fazenda e amarrando em uma árvore do outro 
lado da estrada vicinal. O crime revoltou toda 
a cidade de Senador La Rocque. Um morador 
informou à Polícia Militar que, no dia anterior, 
ele estava passando pela mesma estrada e 
observou uma movimentação estranha quando 
se aproximava do mesmo local. Ele falou que 
retornou de moto. 

O professor Francisco Costa estava pilotan- 
do a moto Bros vermelha. Maria Iris vinha na 
garupa. Ela morava na rua Chaves, n0 292. Ele, 
na rua XV de Novembro, Centro de Senador 
La Rocque. Os corpos foram encontrados por 
um caminhoneiro, por volta das 6h da manhã 
de ontem. A viatura da Patrulha Rural esteve no 
local colhendo informações. Os dois corpos fo- 
ram periciados no local e depois trazidos para 
IML em Imperatriz. O crime está sendo inves- 
tigado pela Delegacia de Policia Civil de João 
Lisboa. O delegado Serra está respondendo 
em substituição ao delegado Jackson Costa. 

O delegado Regional Assis Ramos falou 
que um caso semelhante a este foi resolvido 
em Timon, quando ele era delegado de lá. Po- 
rém, ele disse que isso só foi possível devido às 
denúncias anônimas. Para ajudar a chegar aos 
executores, Assis Ramos divulgou o número do 

Os professores foram mortos em cima da Serra do Ararapi 

Disk-Denúncia: 0300 3135800. Ele fez questão 
de dizer que qualquer informação é importante 
e que é sigilo absoluto. O número fica em São 
Luis, mas o relatório de todas as informações 
repassadas será, de imediato, enviadas para 
Imperatriz. 

Até as 20h de ontem, ninguém tinha sido 
preso. A moto Bros vermelha (modelo 2011, de 
placa NXH1165) levada pelos assassinos tam- 
bém não foi encontrada. A pena pelo crime de 
latrocínio (roubo seguido de morte) é de 20 a 30 
anos de prisão. 

Tragédia: acidente em Timon deixou 

cinco mortos e três pessoas feridas 

A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma ultrapassagem indevida 

A Polícia Rodoviária Federal confirmou 
que pelo menos quatro pessoas morreram na 
colisão entre um Primas e um Focus na BR- 
316, trecho Timon-Caxias (MA), nâ localidade 
Barreiro Branco, zona rural do município de 
Timon, no início da manhã dessa quarta-feira 
(07/08). 

O Hospital de Urgência de Teresina confir- 
mou a morte de mais uma vítima: José Evan- 
gelista não resistiu aos ferimentos e morreu 
logo após dar entrada no hospital. 

Continuam internados, em observação, os 
irmãos Nathan Rocha da Silva e Yasmin Sil- 
va, de 12 e 16 anos, respectivamente, sendo 
que o garoto é portador de deficiência. Alfre- 

do Maia da Silva, de 47 anos, também passa 
por exames no hospital em Teresina. 

No Instituto de Medicina Legal de Timon, 
ainda aguardando identificação, estão mais 
quatro corpos de vítimas que morreram ainda 
no local. São de três mulheres e um homem. 
O corpo de José Evangelista, que até as 
11h30 de terça-feira estava no HUT, também 
aguardava por liberação, que só pode ser fei- 
ta por familiares. 

Os dois veículos vinham em sentidos con- 
trários e colidiram de frente, próximo à saída 
da cidade de Timon. A suspeita é de que um 
dos motoristas teria tentado uma ultrapassa- 
gem em condições indevidas. 

Câmara aprova construção de canteiro na 

rua 15 de Novembro 

O plenário da Câmara de Vereadores 
aprovou, durante sessão ordinária dessa 
quarta-feira (7), a penúltima da semana, 
quatro indicações solicitando melhorias 
para vias públicas. Uma das matérias prevê 
a continuidade de um canteiro na rua 15 de 
Novembro, na "Cidade Velha". 

O vereador Richard Wagner Silva conse- 
guiu aprovar uma indicação em que solicita 
à Secretaria de Infraestrutura a colocação 
de faixas de pedestres e sinalização em 
frente às escolas municipais Nossa Senhora 
de Nazaré e Moreira Neto, no povoado La- 
goa Verde. 

Os vereadores também aprovaram uma 
indicação de autoria do vereador José Car- 
neiro Santos, o "Buzuca", que solicita da 
Secretaria de Regularização Fundiária, a re- 
gularização de imóveis dos povoados Ouro 
Verde, Jardim Sumaré e Vila Macedo, 

Já o vereador Francisco Rodrigues da 

Costa, o "Chiquim da Diferro", conseguiu a 
aprovação dos colegas de parlamento para 
a indicação em que ele solicita ao governo 
do estado, por meio da Secretaria de Edu- 
cação, a construção de uma quadra polies- 
portiva no Complexo Educacional Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Em indicação, também aprovada, o vice- 
-presidente da Câmara, EsmerahdsOn de 
Pinho, solicita à Secretaria de Infraestrutura 
do município a continuação do canteiro cen- 
tral da rua 15 de Novembro. O trecho a ser 
beneficiado vai da rua Gonçalves Dias até a 
rua Fortunato Bandeira, na "Cidade Velha". 

Esmerahdson de Pinho disse que após 
a aprovação da matéria, a mesa diretora 
da Câmara enviará um oficio, com cópia 
da indicação, à prefeitura. A expectativa do 
parlamentar é que a prefeitura envie ofício 
para comunicar sobre o inicio dos serviços. 
(I mirante) 

Detenta foi pega tentando fugir 

da prisão com cópias das chaves 

Antônio Pinheiro 

O vigilante do 4o Distrito Policial, que fun- 
ciona no bairro Bacuri, área do 3o BPM, impe- 
diu na noite de terça-feira (06) a fuga da de- 
tenta Maria Lúcia Alves Moura, que responde 
pelo crime de homicídio. O vigilante percebeu 
quando ela já estava tentando abrir o portão do 
distrito policial. Com a detenta foram encon- 
tradas cópias das chaves (da cela até a porta 
principal). 

Maria Lúcia foi recolocada na cela pelo vigi- 
lante. Na manhã de ontem (07), o caso foi co- 
municado à delegada do 4o Distrito, Virgínia. A 

detenta prestou depoimento e tentou incriminar 
o vigilante, dizendo que o mesmo teria entrega- 
do as cópias das chaves para ela. O vigilante 
foi ouvido e negou a acusação. 

O delegado Assis Ramos informou que a 
detenta acusou o vigilante porque ele impediu a 
fuga dela. A Polícia Civil já tem um suspeito do 
crime. Segundo o delegado regional, seria um 
ex-vigilante que saiu recentemente do distrito, 
inclusive reside no mesmo bairro onde Maria 
Lúcia estava morando antes de ser presa. As- 
sis Ramos informou que as investigações irão 
continuar e, caso se confirme o suspeito, será 
pedido a prisão preventiva do mesmo à Justiça. 

Médicos diagnosticam dengue e 

pneumonia em Sarney, diz boletim 

O senador José Sarney (PMDB-AP), de 83 
anos, foi diagnosticado com dengue aguda e 
pneumonia bacteriana, segundo boletim médi- 
co divulgado às 17h15 dessa quarta-feira (7) 
pelo Hospital Sirio-Libanés, na região central de 
São Paulo. Sarney está internado na Unidade 
Semi-lntensiva. 

De acordo com a instituição, onde o ex- 
-presidente está internado desde 31 de julho, 
ele mostra uma "contínua melhora clinico labo- 
ratorial". Ainda não há previsão de alta. Confira 
a íntegra do boletim médico: 

"O senador José Sarney encontra-se inter- 
nado na Unidade Semi-lntensiva do Hospital 
Sirio-Libanês, em São Paulo. Após a coleta pa- 
reada de sangue, o paciente foi diagnosticado 
com dengue aguda. Na seqüência, ele apre- 
sentou quadro de pneumonia bacteriana. 

O senador apresenta contínua melhora clí- 
nico laboratorial e não há previsão de alta. 

O paciente está sendo atendido pelas equi- 
pes dos Profs.Drs. David Uip, Roberto Kalil Fi- 
lho e Carlos Gama." 

Dengue 
O filho do senador, José Sarney Filho, já 

havia dito na semana passada que o ex-presi- 
dente estava com dengue. Ele explicou que o 
exame realizado pelo Sirio-Libanês deu positi- 
vo. "Ele está muito abatido e só deixará o hos- 
pital quando estiver bem", afirmou Sarney Filho. 

O hospital informou em Io de agosto que 
Sarney apresentou "quadro de febre acompa- 
nhado de tremores" e foi submetido a exames 
laboratoriais e de imagem. Ainda segundo o 
boletim, "as tomografias de encéfalo, seios da 
face e abdômen demonstraram derrame pleural 
bilateral, infiltrado intersticial e uma nova opaci- 
ficação da base do pulmão direito". Com base 
nos resultados, os médicos decidiram transfe- 
rir o senador para a UTI, de onde recebeu alta 
esta semana. 

Senador José Sarney 
De acordo com o pneumologista Clystenes 

Odyr Soares Silva, professor da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), o derrame 
pleural é um acúmulo de líquido no espaço 
entre as membranas que envolvem o pulmão, 
chamadas pleuras. Silva explica que a pleura 
tem duas faces; uma aderida ao pulmão e ou- 
tra aderida às costelas. O espaço entre elas é 
onde pode ocorrer esse acúmulo de liquido. 

"Esse quadro pode estar associado a vários 
fatores. Em alguns casos, pode ser uma sim- 
ples reação a um processo infeccioso", diz. Ele 
observa que o derrame pleural nada tem a ver 
do que o acidente vascular cerebral (AVC), po- 
pularmente chamado de derrame. 

Internação anterior 
Em maio deste ano, Sarney foi levado para 

o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal 
após sentir dores no peito. Ele foi liberado pela 
equipe médica logo após passar por exames. 
No ano passado, Sarney ficou internado em 
São Paulo por risco de infarto. Na ocasião, fez 
exames que detectaram o entupimento de uma 
artéria, e foi submetido a um cateterismo, se- 
guido de uma angioplastia. Sarney, que foi pre- 
sidente do Senado e presidente da República, 
completou 83 anos em abril deste ano. 



CÕRREIÕ Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 08 de agosto de 2013 

.04 

►SAI LISTA TRÍPLICE DO TJ-MA 

A governadora vai escolher o novo desembargador 

O pleno do Tribunal de Justiça do Mara- 
nhão elegeu nessa quarta-feira (7) os 
três advogados que concorrem à vaga 

de desembargador. Agora, a governadora 
Roseana Sarney vai escolher um entre eles: 
Ricardo Dualibe, Daniel Leite e Riod Ayoub. 

A escolha da lista tríplice foi feita durante 
a manhã e precisou haver um segundo escru- 
tínio para desempate de uma das vagas entre 
Riod Ayoub e José Cláudio Pavão Santana. 

Não há prazo para que a governadora es- 
colha um dos três advogados para a vaga de 
desembargador. 

O presidente do TJ-MA, desembargador 
Antônio Guerreiro Júnior, ressaltou que a lista 
sêxtupla encaminhada pela seccional mara- 
nhense da OAB foi muito bem composta e que 
todos os candidatos foram extremamente sa- 
batinados por mais de seis horas pela Ordem. 
Ele considerou os seis nomes espetaculares e 
de difícil escolha para o Tribunal. 

Duas votações - Foram necessárias duas 
votações para compor completamente a lista. 
Na primeira, Ricardo Duailibe, com 23 votos, 
e Daniel Leite, com 18. tiveram seus nomes 
confirmados na relação. Em terceiro lugar fi- 
caram empatados Riod Ayoub e José Cláudio 
Pavão, cada um com 11 votos. Ainda nesta 
fase, José Magno Moraes de Sousa obteve 
quatro votos, e Gilson Ramalho de Lima rece- 
beu dois votos. 

Como o Regimento Interno do Tribunal 
estabelece nova votação em caso de empate 
para a última vaga, mais um escrutínio foi re- 
alizado, desta vez envolvendo apenas os dois 

candidatos empatados em terceiro lugar. Riod 
Ayoub obteve 16 votos, enquanto José Cláu- 
dio Pavão recebeu sete. 

Para Mário Macieira, presidente da OAB- 
-MA, o quinto constitucional é uma maneira de 
trazer para o Judiciário representantes das ou- 
tras carreiras que compõem o sistema de Jus- 
tiça, permitindo uma maior pluralidade e enri- 
quecendo a aplicação do direito. "O Tribunal 
fez uma votação transparente, aberta, nominal 
e fundamentada. Aguardamos apenas a esco- 
lha pela governadora", disse. 

Quinto constitucional - A Constituição Fede- 
ral, em seu artigo 94, estabelece que um quinto 
dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, 
dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal 
e Territórios será composto de membros do Mi- 
nistério Público, com mais de dez anos de car- 
reira, e de advogados de notório saber jurídico 
e de reputação ilibada, com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional, indicados em 
lista sêxtupla pelos órgãos de representação 
das respectivas classes. 

Depois de nomeado o representante do 
quinto constitucional, o TJMA passará a contar 
com 26 desembargadores. Guerreiro Júnior 
afirma que, em breve, será preenchido o 27° 
cargo, vago desde a aposentadoria de Rai- 
mundo Nonato de Souza. 

Atualmente, cada desembargador do Tri- 
bunal analisa, em média, 1.400 processos por 
ano. O novo membro procedente da OAB irá 
integrar a 5a Câmara Cível, que funciona des- 
de sua instalação com um membro vogai - de- 
sembargador de outra câmara. 

Projeto solicita a construção de uma quadra 

de esportes no colégio Dorgival Pinheiro 

w 

Se aprovado o projeto, a escola Dorgival Pinheiro receberá a construção de uma quadra pollesportiva 

Vereadores reconhecem trabalho da 

prefeitura na zona rural 

Os investimentos realizados pelo governo 
Madeira beneficiam diretamente milhares de 
moradores dos bairros e povoados de Impera- 
triz. A afirmativa é do vereador Richard Silva, 
que vê com entusiasmo os serviços de infra- 
estrutura que estão sendo feitos pela gestão 
municipal na zona rural. 

"O novo reservatório de água está em 
fase de construção no polo industrial e deverá 
ser instalado nesta quinta-feira (8) no povoa- 
do Centro Novo", disse ele, que considera um 
avanço o aumento da capacidade de abasteci- 
mento que atualmente é de apenas 10 mil litros. 

Richard Silva ressaltou que o grande so- 
nho da comunidade é a pavimentação asfál- 
tica que interliga os povoados Lagoa Verde e 
Centro Novo (2 km de extensão) considerado 
de extrema importância, principalmente du- 
rante o período invernoso, e garantirá o direito 
de deslocamento do cidadão que necessita ir 
para a escola ou trabalhar. 

O parlamentar reitera que a região da 
Grande Lagoa Verde dispõe, hoje, de dois 
representantes - Richard e Pimentel— que 
trabalham de forma unida pelo bem-estar da 
comunidade dos povoados e dos bairros de 
Imperatriz. "Nós temos nessa região um polo 
industrial e a Eletronorte, considerada uma 
das maiores arrecadações que saem da nossa 
comunidade, mas que necessita da contrapar- 
tida do poder público", observa. 

O vereador Antônio Pimentel reconhece 
que o prefeito Madeira é "comprometido com a 
melhoria da cidade de Imperatriz, pois acorda 
cedo e não tem hora (dia ou noite) para buscar 
melhorias para os bairros e povoados". "Essa 
nossa região terá outra história, pois nós - 

Hyana Reis 

Um projeto de autoria do vereador Francis- 
co Rodrigues da Costa solicitou a construção 
de uma quadra poliesportiva no Complexo 
Educacional Dorgival Pinheiro de Sousa. A 
indicação foi feita na sessão da Câmara Mu- 
nicipal dessa quarta-feira (07) e encaminhada 
à governadora Roseana Sarney, ao secretário 
de estado de Educação, Pedro Fernandes Ri- 
beiro, e ao deputado estadual, Léo Cunha. 

O vereador justificou a indicação afirmando 
que um dos maiores complexos educacionais 
de Imperatriz ainda não possui uma quadra 
poliesportiva. O objetivo é aproveitar o gran- 
de espaço para construir mais um local para a 
prática esportiva na cidade, de forma que con- 
temple a classe estudantil. 

A estudante do Dorgival Pinheiro, Ana Ca- 
rine, ressalta que é necessário aproveitar mais 
os espaços da escola, e uma quadra esportiva 
seria o ideal: "Temos muitas salas e prédios 
desocupados porque não tem aluno suficien- 
te na escola. Então acho muito interessante 

aproveitar todo esse espaço para construir 
uma quadra para a gente", destacou. O proje- 
to foi encaminhado ao Poder Executivo, onde 
aguardará aprovação. 

Outras indicações- O vereador Richard 
Wagner indicou ao prefeito Sebastião Torres 
Madeira e ao secretário municipal de Trânsito 
e Transporte, José Ribamar Alves, a coloca- 
ção de faixas de, pedestres, com as devidas 
sinalizações, em frente às escolas municipais 
Nossa Senhora de Nazaré e Moreira Neto, no 
povoado Lagoa Verde. 

O vereador Buzuca solicitou ao secretário 
municipal de Regularização Fundiária Urbana, 
Daniel Pereira de Souza, a regularização de 
todos os imóveis dos bairros Ouro Verde, Jar- 
dim Sumaré e Vila Macedo. 

Por fim, o vereador Esmerahdson de Pinho 
da Silva indicou ao secretário municipal de In- 
fraestrutura, Roberto Vasconcelos Alencar, a 
obra de continuação do canteiro central da rua 
15 de Novembro, partindo da rua Gonçalves 
Dias até a Fortunato Bandeira, no centro da 
cidade. 

Parceiros da Feira do Empreendedor 

são reunidos em Imperatriz 

Vereador Richard Silva 

Richard e Pimentel—estamos imbuídos em 
trabalhar em prol dos povoados e bairros de 
Imperatriz", diz. 

Pimentel reiterou que os benefícios para o 
povo estão chegando na Grande Lagoa Verde, 
como a revitalização da estrada vicinal - em 
fase de conclusão - que liga a BR-010 ao Cen- 
tro Novo; a instalação do novo reservatório de 
água e a viabilização de projeto que prevê a 
construção de uma nova caixa d'água na La- 
goa Verde. 

"Nós (Pimentel e Richard) estivemos em 
São Luís e conseguimos recursos junto ao se- 
cretário Hildo Rocha (Cidades), que assegurou 
a viabilização do sistema de abastecimento de 
água do povoado Lagoa Verde", concluiu. [Da 
Ascom-Câmara] 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 
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Evento acontece em menos de 90 dias na primeira edição fora da capital do estado 

Parceiros e potenciais parceiros da edição 
2013 da Feira do Empreendedor, que este ano 
acontece em Imperatriz no período de 6 a 9 de 
novembro, reuniram-se nessa terça-feira (6), 
na Unidade Regional do Sebrae em Impera- 
triz, para mais uma rodada de apresentação 
do cenário para o evento. 

Danilo Borges, gerente da regional do Se- 
brae em Imperatriz, falou aos representantes 
de entidades convidadas sobre os objetivos 
da Feira do Empreendedor 2013, ressaltando 
que pela primeira vez o evento vai acontecer 
em uma cidade do interior do estado. "Impe- 
ratriz foi escolhida em virtude do seu cresci- 
mento e do sucesso dos acontecimentos rea- 
lizados pelo Sebrae em nível local", assinalou 
Borges. 

Ele lembrou que Imperatriz e Região To- 
cantina são responsáveis por cerca de 20% 
da população maranhense, respondendo por 
23,3% do PIB do estado, acrescentando que 
a Feira do Empreendedor tem como público- 
-alvo empreendedores e empresários de pe- 
quenos negócios, que buscam a abertura de 
novas empresas, o aumento e a inovação dos 
pequenos negócios já existentes, além de in- 
vestidores, profissionais liberais e futuros em- 

preendedores. 
Ainda durante o encontro, Borges rea- 

firmou que a Feira do Empreendedor 2013 
espera atingir um público de 15 mil pessoas, 
capacitando oito mil e orientando duas mil 
pessoas, com um investimento que chega a 
R$ 1,6 milhão. 

Faltando menos de 90 dias para a realiza- 
ção do maior encontro de empreendedorismo 
do estado, as expectativas do Sebrae são de 
superar o índice de 85% em termos de satis- 
fação dos participantes. Todas as regionais da 
instituição estão envolvidas na realização do 
evento e organizando caravanas. "Os benefí- 
cios para a nossa região são inúmeros, como 
aumento da inovação e da competitividade 
empresarial", afirma o gerente em Imperatriz. 

Para o presidente da Associação de Mi- 
croempresa e Empresa de Pequeno Porte 
de Imperatriz (Amicro), Antônio Madflávio de 
Oliveira, o encontro foi positivo. "O reunião 
buscou apresentar e discutir propostas para 
inserção na programação que será desenvol- 
vida na próxima edição da Feira do Empreen- 
dedor, e isso já nos incentiva a ter mais envol- 
vimento com este grande evento", declarou. 
(Raimundo Primeiro) 
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►ALEITAMENTO MATERNO 

Blitz educativa encerra a campanha 

Estudo mostra que 84,9% dos consumidores 

pretendem ir às compras até o Dia dos Pais 
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"Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor para ele e para a mãe", garantem os profissionais de saúde 

Welbert Queiroz 

Com uma blitz realizada em frente à 
Atenção Básica, localizada na Av. Ge- 
túlio Vargas, próxima à Praça Brasil, na 

manhã dessa quarta-feira (7), os serviços de 
assistência básica do município distribuíram 
folders informativos e conscientizaram a po- 
pulação no intuito de incentivar o aleitamento 
materno na cidade. 

"A Semana Mundial do Aleitamento Ma- 
terno é comemorada de Io a 7 de agosto. O 
objetivo principal de toda essa realização é 
a redução da mortalidade infantil. Sabemos 
que em nosso país ainda estamos distante do 
ideal para diminuição da mortalidade infantil. 
Sabemos também que os estados do Nordes- 
te têm que ter uma atenção redobrada para a 
redução destes óbitos", afirmou Valéria Morei- 
ra Alves, assistente social, coordenadora do 
programa Saúde da Criança e do Adolescente 
de Imperatriz. 

Segundo informações da coordenadora, 
a cidade tem um índice médio de mortalidade 
infantil. "Imperatriz, hoje, está dentro da mé- 
dia. Trabalhamos com o índice de que a cada 
1.000 nascidos vivos podem ter em torno de 
15 óbitos, e o alto índice de mortalidade é em 
torno de 50 mortes para cada 1.000 nascidos 
vivos", explicou. 

Em Imperatriz, a prefeitura possibilitou que 

todas as equipes de Saúde da Família e Aten- 
ção Básica pudessem trabalhar durante toda 
a semana. Valéria Moraes diz que é compro- 
vado que esse trabalho intensivo realizado por 
estas equipes reduz a mortalidade infantil na 
cidade. A V Semana Municipal de Incentivo ao 
Aleitamento Materno foi aberta, oficialmente, 
no dia 1o de agosto, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS), na Vila Lobão. 

Segundo informações do Ministério da 
Saúde, o leite materno é um alimento comple- 
to. Isso significa que, até os 6 meses, o bebê 
não precisa de nenhum outro alimento (chá, 
suco, água ou outro leite). Depois dos 6 me- 
ses, a amamentação deve ser complementada 
com outros alimentos. "Essa é uma forma sim- 
ples da mãe mostrar o carinho e o amor pelo 
seu filho para que ele cresça forte e saudável", 
sugere Valéria Moraes. 

"Conseguimos, sim, alcançar nossas ex- 
pectativas, pois percebemos que todos os pro- 
fissionais estavam envolvidos. Trabalhamos 
também a questão da doação de leite materno 
ao banco de leite. Mostramos que é importante 
doar para aquelas mães que não tém a pos- 
sibilidade de amamentar. Outro ponto impor- 
tantíssimo foi que os programas da Atenção 
Básica tiveram um envolvimento muito intenso 
durante a semana. O município de Imperatriz 
está de parabéns por este trabalho", finalizou 
a coordenadora. 

84,9% dos consumidores devem ir às compras 

Janaina Amorim 

A estudante Solange Bezerra não tem pai, 
mas isso não é desculpa para deixar de home- 
nagear, no Dia dos Pais, a quem cumpriu uma 
dupla função. "Eu não tenho pai, mas vou dar 
o presente para minha mãe. Vou comprar um 
jogo de pratos", afirmou. A data será comemo- 
rada no próximo domingo, 11 de agosto. 

No meio do corre-corre, é possível encon- 
trar quem ainda está indeciso. "Ainda não tive 
tempo de olhar, mas pretendo. Daqui para o fi- 
nal da semana vou olhar, mas ainda não tenho 
idéia do que vou comprar", disse a estudante, 
Ivanice Aquino. Para dar uma força para os in- 
decisos, a pesquisa da Fecomércio-Ma revela 
dados interessantes. Sapatos, carteiras e cin- 
tos lideram as intenções de compras, alcan- 
çando 14,8%. 

Outros itens, como relógios (12,4%), ves- 
tuário (12,4%), flores (14%), perfumes (6,6%), 
celulares (6,3%) televisão (6,2%), material 

esportivo (5,8%) e barbeador elétrico (5,5%) 
também constam na lista. Assim como Ivanice 
Aquino, 13,3% das pessoas não sabem qual o 
dia em que o presente será adquirido. A maior 
parte deve escolher no sábado, com 39,2% da 
preferência. 

Dos entrevistados, 84,9% disseram que 
devem ir às compras, ou seja, acima de quatro 
em cada grupo de cinco consumidores. O es- 
tudo prevê uma média de gastos em presentes 
de R$ 167. A pesquisa foi realizada nos princi- 
pais pontos de circulação de pessoas, como o 
Centro Comercial, os shoppings centers e os 
bairros com importantes núcleos de comércio. 

Os indicadores do SPC Brasil e da Con- 
federação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) apontam o Dia dos Pais de 2013 com 
um crescimento de, no mínimo, 5% nas ven- 
das em todo o país. Deverão ser movimenta- 
dos, em média, R$ 3,2 bilhões. Para Impera- 
triz, agosto de 2012 registrou um aumento de 
5,28% nas vendas em relação ao ano anterior. 

Imperatriz é contemplada 

com o Programa Mais Médicos 

Em todo país, mais de três mil municípios 
se inscreveram no Programa Mais Médicos. 
No Maranhão, este número chegou a 143 
cidades. Entretanto, apenas 16 municípios 
maranhenses receberão profissionais no 
primeiro ciclo de contratações do programa. 

No total, o estado receberá 30 profis- 
sionais. Destes, 11 serão para São Luís e 

quatro para Imperatriz. Também foram con- 
templadas com o Mais Médicos as cidades 
de: Bom lugar, Cândido Mendes, Caxias, 
Centro novo do Maranhão, Grajaú, Itinga 
do Maranhão, Junco do Maranhão, Paço do 
Lumiar, Parnarama, Pinheiro, Santana do 
Maranhão, São José de Ribamar e Timon. 
(Dominuto) 

B-Boy Júnior 

"A dança me inspira quando sinto a batida" 

Hyana Reis 

Ao som da batida compassada e do canto quase fa- 
lado do rap, o B-Boy Júnior dança. Com os movimentos 
precisos, ele faz da dança uma arte, um hobbie e um meio 
de manter a mente e o corpo saudáveis. Júnior é um dos 
principais integrantes do grupo Gospel Dance. 

O interesse pela dança surgiu ainda na adolescência. 
Aos 18 anos, começou a se apresentar em praças pú- 
blicas e, reunindo um grupo de amigos, começou a se 
apresentar em campeonatos. "Sempre gostei de dançar 
porque me liberta. A dança me inspira quando sinto a 
batida", aponta o B-Boy. 

De todas as apresentações, conta que a mais marcan- 
te foi um campeonato que participou na cidade de Bal- 
sas, quando uma multidão compareceu ao evento para 
ver a arte da dança. "Foi quando conseguimos ganhar 
o campeonato realizando todos os passos que treina- 

mos", conta Júnior. 
Atualmente, ele se apresenta principalmente em igreja, 

praças, universidades e locais públicos, acompanhado de 
representantes dos 4 elementos do hip hop: rap, grafite, 
DJ e B-Boys. O objetivo é difundir mais a cultura hip hop 
na cidade; "O propósito é unir todos em uma só festa, 
com união. Sem briga e sem rivalidade", destaca. 

Ele também conta que, além de ser um bem para 
sua saúde, acredita que a dança seja um fator essen- 
cial para a libertação e conversão de muitas pessoas. 
Cita amigos que largaram as drogas quando passaram 
a dançar. Ressalta que sua dança também é um meio 
de louvar a Deus. 

Júnior finaliza, afirmando que vê na dança não apenas 
um hobby, mas também uma profissão. E conta que, na sua 
vida, a dança é um meio de transformar tristeza em alegria, 
além de ser uma fonte de inspiração e confiança: "O hip 
hop me tirou da vida que eu vivia e me deu uma família". 
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L AO CHICK 

Do shortinho jeans ao tubinho Miele. Tudo muito bem 

casado com sandálias, sapatos, bolsas e carteiras 

^ escolhidas a dedo para dar aquele toque de sofisticação ao 

look. 

Assim, você tá preparada para dar aquela voltinha no 

shopping, para trabalhar, ir na baladinha à noite e para o 

jantar mais formal. 

Invista no que te faz bem, favorece o seu corpo e mostra a 

sua elegância em qualquer ocasião. 

E, para a promoção dos looks M.Officer com Camila 

Coutinho, lembrem: 

FanPage da M.Officer Oficial no Facebook, 

#concursocultural, 

#mofficerecamilacoutinho. 
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AV. GETÚLIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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B-DAY KEUSSON CARVALHO 

Uma descontraída festa realizada com os familiares e amigos próximos. Foi assim que Kelisson Carvalho 

festejou mais um ano de vida. A festa organizada por sua esposa, Amanda Mesquita, aconteceu na chácara da 

família. 
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DROGARIA CABRIELA (RUA BENEDITO LEITE, 1204-MERC.) 

DROGARIA PAIXAO (AV. NEWTON BELLO, 170-SANTA RITA) 

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

www.coqueteicombrflogos 
CRUZADINHA 

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

Pffrfazam cerca de 29% da superfide teireatre 
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A Leura de 'Ciranda do Pedra' (TV) 

L 

Forma poética 
Estúdio do pintor 

Obstinado; persistente 

Outorgado 
Nâo, em 

Inglês 

Inteireza d© caráter 
Rondônia (sigla! 

Esporte radical 
feito em paredões 

Designa o 
te? 

Denovtf 
Marca de 
sujeira na roupa 

Elevação de terreno de média altitude 

Pedra usada no com bete á afla 

Móveis sobre os quais se come 

Afeição 
profunda 

Iguana ds lestas 

Cema de tora dobrável 

Grande caixa de tampa 
chata 

Vidro moldo com cola 

Compositor de'A Flauta Mágica' 

Grande Quanlida- de (pop.) 

Apêndice da xícara 
Rua (abrav) 

Período de 12 meses 
Caminho: direção 

(sigla) 

Deus nôrdlcD armado com martelo 

'(?) Louco' dássioo da MPB 

Habitação típica da aldeia indígena 

Prio', em rsieçãoa quente" 
Solução 
que pra vine a de- sxãataçio 

Porção aspíralada do parafuso 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

piadas 

Os Primeiros a Saber 

Um astronauta chegando em outro planeta encontrou um extraterrestre. 
O ser deste outro planeta imediatamente diz para o astronauta: 

— Você é um astronauta e veio da Terra. 

— Impressionante — diz o astronauta —, como é que sabe de tudo isso? 

— Nós aqui no espaço com essas antenas na cabeça somos sempre os 
primeiros a saber. 

— Curioso! É que lá na Terra os quem tem essas antenas na cabeça são 
sempre os últimos a saber. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Julia fica aliviada quando Anita diz que 
vai esperar para se declarar no momento certo. Ra- 
íssa fala com Diva sobre seu projeto de ter filhos e 
João Luiz se incomoda. Sidney insiste em maltratar 
Micaela. Ben fica constrangido ao descobrir que Virgí- 
lio é o professor de História. Sidney e Zureta implicam 
com Abelardo. Vera comenta com Ronaldo que está 
preocupada com a falta de notícias sobre Luciana. 
Abelardo, Sidney e Zureta se unem para conseguir 
dinheiro dos moradores do bairro. Fábio elogia a téc- 
nica de Vitor, mas diz que suas medidas estão abaixo 
do esperado para o time de vôlei. Sofia acusa Gio- 
vana do sumiço de seu sapato e acaba descobrindo 
que esqueceu na casa de seu pai. Ben conversa com 
Ronaldo sobre suas angústias. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester se propõe a encontrar uma prova 

concreta de que Dionísio é Klaus Wagner. Maria Adí- 
lia e Veridiana contam para Candinho que Dionísio é 
uma pessoa má. Isabel avisa a Dom Rafael que Gon- 
zalo foi morto. Quirino e William dão abrigo a Nicole. 
A mando de Dionísio, Castro entrega o dinheiro para 
Hélio e o informa que precisa sair do país sem ser 
visto. Cassiano resolve criar uma armadilha para Hé- 
lio. Amaralina consegue pegar o documento de Hélio 
para Duque. Dom Rafael procura Cassiano, e Chico 
demonstra ódio pelo homem que manteve seu filho 
preso por sete anos. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho se revolta com Odila por tê-lo 
deixado na casa de Gilson. Salma e Gilson avisam a 
Irene e Plínio que Bento pode ser seu filho. Fabinho 
perde o controle no hotel e é expulso pelos seguran- 
ças. Amora leva Bento para a casa de Plínio. Bárbara 
despreza o convite de Vitinho para atuar no seriado. 

Lucindo se enfurece ao ver Vitinho e Damáris se bei- 
jando. Érico e Maurício reclamam da forma como Car- 
doso quer que a campanha apareça na mídia. Sheila 
passa no vestibular para Direito. Giane se recusa a 
fazer a nova campanha de roupa de praia. Charlene 
exige que Wilson esqueça seu passado. Renata vai 
embora do Cantai depois de ver Vinny beijar Vanes- 
sa. Cléo se insinua para Érico. Maurício consola Malu. 
Amora visita Fabinho na cadeia. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Edith obriga Félix a comprar jóias para 
ela. Bruno autoriza Paloma a visitar Paulinha. Atílio 
inventa uma desculpa para Márcia e lhe entrega di- 
nheiro. Valdirene conta para a mãe que conheceu Ig- 
nácio e as duas comemoram. Atílio fala para Renan 
que pretende ficar com suas duas esposas. Félix pede 
para Atílio refazer os contratos e esquecer o deslize 
que teve no passado. 

T Áries 21-03/19-04 
Você está mais extrovertida e aberta para rela- 
cionar-se e curtir o lazer, pois Mercúrio entra hoje 
em sua quinta casa. O momento também é fa- 
vorável para estimular o intelecto com atividades 
interessantes. Aproveite! 

Touro 20-04/20-05 
Ao entrarem sua quarta casa, Mercúrio lhe incen- 
tiva a promover melhorias em seu lar. Seu maior 
senso de praticidade favorece a vida doméstica 
e toma o momento ideal para deixar a casa mais 
organizada e acolhedora! 

bGemeos 21-05/21-06 
Seu poder intelectual e de comunicação são esti- 
mulados por Mercúrio, que entra hoje no circuito. 
Você deve se destacar no trabalho por seu ta- 
lento e autenticidade, portanto esteja aberta às 
oportunidades, Projete sua imagem! 

05 Câncer 22-06 / 22-07 
Você se mostra mais consciente acerca da vida 
prática, sobretudo no que se refere à vida finan- 
ceira, pois Mercúrio entra hoje em sua área mate- 
rial. Saiba planejar seu dinheiro em proi de certas 
ações, mesmo que a longo prazo! 

Leão 23-07/22-08 
Que tal explorar o autoconhecimento? Ao entrar 
em seu signo, Mercúrio lhe faz perceber com 
mais clareza seus próprios desafios e lhe traz 
mais positividade. Bom momento para aprofun- 
dar estudos e defender idéias no trabalho! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Encare os desafios e supere-os! Ao entrar em 
sua área de crise, Mercúrio lhe traz confiança em 
st própria e em sua intuição, mas alerta que é pre- 
ciso ser objetiva. Não deixe que a obstinação lhe 
afaste de quem você gosta. 

Libra 23-09/22-10 
As atividades em grupo intelectualmente esti- 
mulantes devem entrar em foco, pois Mercúrio 
adentra sua área de amizades. As trocas tendem 
a ser enriquecedoras. Estimule os encontros e as 
sinergias, aproveite! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Ao entrar em sua décima casa, Mercúrio ressalta 
seu espírito empreendedor, e inicia um momento 
favorável para o aprimoramento de seus projetos. 
Atenção às oportunidades que devem surgir, pois 
elas lhe abrem portas promissoras! 

f Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua visão de vida é ampliada pela entrada de 
Mercúrio em sua nona casa, que também favore- 
ce o autoconhecimento. Que tal meditar um pou- 
co? Isso lhe ajudará a acessar certos aspectos e 
emoções escondidas dentro de você! 

FR CD 

1/3 Capricórnio 22-12 /19-01 
Você fica mais consciente das necessidades ma- 
teriais, com a entrada de Mercúrio em sua oitava 
casa. Seus critérios de valor são intensificados, o 
que favorece as estratégias para conquistar seus 
objetivos e prosperidade! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você enxerga com mais clareza as pessoas e os 
impactos que as interações intelectuais e afetivas 
têm em sua convivência. Ao entrar em sua área 
de relacionamentos Mercúrio favorece atividades 
em grupo e os diálogos! 

K Peixes 19-02/20-03 
Cuidados com a saúde e com a vida em geral 
ficam mais intensos, com a entrada de Mercúrio 
em sua sexta casa. Dê uma aperfeiçoada em 
seus hábitos e cuide do corpo. Bom momento 
também para harmonizar relações profissionais! 
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"Quero saber quando é que esse prefeito vai arrumar essa rua. Um pedaço, tão pequeno, não sei por que ele não 
arruma. Se ele fizesse uma ponte de cimento, bem arrumadinha, ia ficar maravilhoso", disse a aposentada Adelita 
Medeiros. 

mmm - 

A voz da comunidade 

Ponte quebrada deixa moradores 

insatisfeitos na Vila Redenção II 

Janaina Amorim 

O direito pleno de ir e vir existe apenas 
na imaginação dos moradores da 
rua João Lisboa, na Vila Redenção 

II. Há cerca de um ano, um caminhão caiu 
e derrubou o que restava de uma ponte de 
madeira. Desde então, carros não passam 
pelo local. "Só passa moto. bicicleta e gente 
de pé", afirma a aposentada Adelita Medei- 
ros. 

Antes do acidente com o caminhão, os 

carros já passavam com dificuldade. De 
acordo com a dona de casa Wellen Maia, 
a situação está complicada há mais de dois 
anos. "A ponte está quebrada há quase dois 
anos. O caminhão passou e terminou de 
quebrar, tem mais ou menos um ano. Daqui 
para lá não passa carro de jeito nenhum". 

A João Lisboa é a principal via que liga 
os bairros Vila Lobão, Vila Redenção I e II 
ao Centro, e o sentimento dos moradores é 
de abandono. "Quero saber quando é que 
esse prefeito vai arrumar essa rua. Um pe- 

daço, tão pequeno, não sei por que ele não 
arruma. Se ele fizesse uma ponte de cimen- 
to, bem arrumadinha, ia ficar maravilhoso", 
desabafa a aposentada. 

Pessoas já foram vítimas de acidentes ao 
tentarem atravessar a ponte. "Já caiu gente, 
tu acredita? Não deixo meu velhinho vir para 
cá de jeito nenhum. Tenho medo dele cair", 
conta. "Antes, ele vinha resolver as coisas, 
mas com isso aí... É horrível". 

Falta ainda infraestrutura no local. Lama 
e material de construção espalhados dificul- 

ta o tráfego na rua. O esgoto escorre livre- 
mente, sem qualquer tratamento, em frente 
às casas, e fica água empossada em alguns 
pontos da via. No inverno, devido à falta de 
drenagem, a água da chuva fica acumulada. 

"É triste. Tem 15 dias que moro nessa 
rua e é sempre assim. Se você ver na porta 
da minha casa, é uma lagoa", afirma Adelita 
Medeiros. Tentamos contato com o secre- 
tário Municipal de Infraestrutura, Roberto 
Alencar, para falar sobre o assunto, mas ele 
não atendeu ao telefone. 
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Cliente que ficou sem energia por suposta fraude ganha indenização 

Sentença homologada pela 3a Vara do Juizado Especial 
Central de Campo Grande julgou parcialmente procedente a 
ação movida por L.R. de O.B. contra uma concessionária for- 
necedora de energia elétrica, condenando-a a declarar ine- 
xistente o débito de R$ 450,56 cobrados por suposta fraude, 
mais R$ 332,43 de indenização por danos materiais, além do 
pagamento de R$ 3 mil por danos morais. 

De acordo com os autos, L.R. de O.B. entrou com ação de 
inexistência de débito no valor de R$ 450,56, pois a ré teria 
constatado, em uma revisão de faturamento, o uso de energia 
sem o devido registro, o que caracteriza fraude. 

O autor alega que a concessionária efetuou a retirada do 
relógio medidor do imóvel, local em que funciona uma conve- 
niência e que ficou sem energia elétrica por mais de 24 horas. 

Em contestação, a fornecedora de energia elétrica adu- 
ziu pela incompetência do Juizado para julgar tal ação, por 
conta de sua complexidade. Alegou ainda que a prova pericial 
é indispensável para comprovar a regularidade da cobrança 
questionada pela requerente. 

Conforme a sentença homologada, "a ré teve a oportuni- 
dade de verificar se a quantidade de energia consumida no 
imóvel, antes da averiguação da irregularidade, era compatí- 
vel com todos os aparelhos que guarnecem o imóvel". 

Segundo a decisão, é possível observar que "em abril e 
maio o imóvel passava por reformas, a conveniência estava 
fechada, o que justifica a alteração e elevação do consumo 
nos meses subsequentes. Como o imóvel não estava sendo 
usado pelo autor, não pode a ré alegar que houve o consumo 

sem a contraprestação". 
O pedido de declaração de inexistência do débito foi julga- 

do procedente, uma vez que "o termo de ocorrência elaborado 
de forma unilateral por técnicos da empresa ré, demonstran- 
do a existência de 'irregularidades' na unidade medidora, sem 
outras provas que comprovem que o defeito foi causado por 
fraude praticada pelo consumidor e não por negligência desta 
na manutenção do aparelho, não deve obrigar o consumidor 
ao pagamento de quantias supostamente consideradas con- 
sumidas e não pagas". 

O pedido de indenização por danos materiais foi julgado 
parcialmente procedente, pois é possível analisar que o tem- 
po que a autora ficou sem energia em seu estabelecimento 
comercial foi suficiente para danificar algumas mercadorias. 
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Dissertação de mestrado é categoria mais concorrida 

Com 48 trabalhos inscritos, a categoria 
Dissertação de Mestrado é a mais con- 
corrida na edição deste ano do Prêmio 

Fapema, premiação promovida pelo governo 
do estado, por meio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e Tec- 
nológico do Maranhão (Fapema). As inscrições 
encerraram no último sábado (3), com uma pror- 
rogação de 24 horas. Ao todo, foram 155 traba- 
lhos inscritos, número superior ao registrado na 
edição passada. 

Outro destaque nesta edição foi a categoria 
Jovem Cientista, com 38 inscritos, voltada a es- 
tudantes da graduação envolvidos em projetos 
de pesquisa. Á premiação se divide em nove 
categorias e engloba todas as áreas do conheci- 
mento, até empresas inovadoras e trabalhos que 
promovam o desenvolvimento humano. 

A avaliação dos trabalhos será feita por uma 
comissão de julgamento formada por pesquisa- 
dores Ad hoc e o resultado deve ser publicado 
em outubro, no portal da Fundação (www.fape- 
ma.br). A cerimônia de entrega do prêmio acon- 
tecerá em novembro. 

O Prêmio Fapema se consolidou ao longo 
desses nove anos como a mais importante pre- 

miação científica do Norte/Nordeste. Em 2013, 
serão distribuídos R$ 220 mil em prêmios, além 
de troféus e medalhas. O tema deste ano é "Glo- 
balização e Ciência: Intercâmbio de Tecnologias 
para o Desenvolvimento do Maranhão", mas 
trabalhos concorrentes ao prêmio não precisam, 
necessariamente, estarem atrelados à temática 
da edição. 

O objetivo da premiação é estimular e incen- 
tivar o pesquisador a desenvolver projetos que 
contribuam para o desenvolvimento do Mara- 
nhão e para a melhoria da qualidade de vida da 
população, bem como a popularização da ciên- 
cia e tecnologia, mostrando como a vida de cada 
um depende das descobertas científicas e suas 
aplicações tecnológicas. 

A premiação é voltada a alunos de ensino 
médio, graduação, mestres, doutores, pesquisa- 
dores, inventores, profissionais da comunicação, 
empresas inovadoras e pessoas que tenham 
contribuído para preservação dos bens imate- 
riais e "saberes populares", contribuindo assim 
para o desenvolvimento humano em sociedade. 
Puderam concorrer pessoas que residem e tra- 
balham no Maranhão e que não foram contem- 
pladas no Prêmio Fapema do ano passado. 

Cirurgiões do Hospital Geral participam de 

treinamento com simulador a laser 

A equipe de cirurgiões urológicos do Hos- 
pital Tarquínio Lopes Filho (Hospital Geral) foi 
submetida, na tarde de terça-feira (6), a trei- 
namento para aprender a operar o simulador 
a laser Green Light. O aparelho é usado no 
tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática 
(também conhecida como aumento da prósta- 
ta), uma doença benigna, mas que necessita de 
intervenção cirúrgica. 

O Green Light é uma técnica com laser utili- 
zada para se operar hiperplasia prostática prati- 
camente sem complicações nem efeitos colate- 
rais. Com a técnica quase não há sangramento 
e o paciente não precisa ficar internado na Uni- 
dade de Terapia Intensiva (UTI). Trata-se de um 
procedimento moderno, com aplicação de laser, 
o que permite a eletrovaporização da próstata. 

As vantagens do uso do aparelho em com- 
paração com a cirurgia mais convencional, a de 
Ressecção Transuretal da Próstata (RTUP), são 
inúmeras. "A principal é o tempo de permanên- 
cia do paciente no hospital. Enquanto na cirur- 
gia convencional o paciente fica entre cinco e 
sete dias internado, se o procedimento for feito 
com o laser este tempo cai para um dia", diz o 
urologista Lúcio Paiva, do Hospital Tarquínio Lo- 
pes Filho. 

Além destes benefícios, a intervenção cirúr- 
gica por meio do uso do Geenligth proporciona 
alívio duradouro dos sintomas, melhora do fluxo 
urinário, rápido retorno às atividades normais e 
tem menos efeitos colaterais se comparado à 
RTUP. 

De acordo com o diretor do Hospital Tarquí- 
nio Lopes Filho, Luiz Alfredo Guterres, a unidade 
de saúde está fazendo um estudo de viabilidade 
sobre a permanência do aparelho na casa. "Va- 
mos fazer um levantamento de custo-benefício 
no hospital para então decidirmos se o aparelho 
fica no hospital", disse o médico. 

Luiz Alfredo Guterres diz que, de acordo 
com o último levantamento feito pelo hospital, 
existem cerca de 100 pacientes na fila de espe- 
ra para serem submetidos à cirurgia de hiperpla- 

Com o aparelho, quase nào há sangramento 

sia prostática. "É claro que com o possível uso 
do aparelho teremos ganhos, pois reduziremos 
drasticamente o tempo de internação no pós- 
-operatório, liberando vagas", salientou o diretor. 

Doença 
A hiperplasia prostática é o crescimento 

do tecido da próstata. As células desse tecido 
aumentam de tamanho e acabam impedindo a 
passagem da urina pela uretra. Esse crescimen- 
to faz com que os homens tenham dificuldade 
para urinar - acordando várias vezes à noite -, 
sangramento e infecção urinária. 

O problema nada tem a ver com câncer, já 
que há casos de câncer em próstata normal, 
pequena. A doença pode ter origem no DNA e 
na alimentação (excesso de hormônios no fran- 
go, por exemplo). A prevenção deve ser feita 
a partir dos 40/45 anos, com consultas anuais 
ao urologista. Também é recomendável manter 
atividade física, boa hidratação e alimentação 
saudável. 

ANUNCIO 

ENGECOM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. CON- 

TRATA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA TRA- 

BALHAR EM SEU ESCRITÓRIO E EM SUAS OBRAS. 

ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL: fn2@engeco- 

mengenharia.com.br. 

São Luís/MA, 07 de Dezembro de 2012. 

Sebastião Ricardo França Ferreira - 

Presidente da Comissão Setorial de Licitação/SECID 

Prêmio "Construindo a Nacâo" a 

está com inscrições abertas 

O prêmio "Construindo a Nação" é uma ini- 
ciativa do Instituto da Cidadania Brasil que tem 
por objetivo reconhecer e difundir ações de 
cunho social realizadas por escolas da iniciativa 
privada e da rede pública e seus alunos. 

Realizado pelo 13° ano consecutivo, o prê- 
mio "Construindo a Nação" recebe inscrições de 
projetos de cidadania realizados em escolas de 
todo o Brasil, nas seguintes categorias: Ensino 
Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio, 
EJA, Ensino Técnico, e Iniciativas Públicas e Pri- 
vadas, e está implantado em todos os estados 
da federação. As inscrições são gratuitas e po- 
dem ser realizadas pelo site www.institutocida- 
dania.org.br ou construindo@institutocidadania. 
org.br, até 07 de setembro de 2013. 

Todos os projetos respeitam o principio de 
melhoria ou resolução de problemas nas comu- 
nidades onde se inserem essas escolas, dentro 
de temas relevantes para a vida de todos os 
envolvidos, abrangendo temáticas sociais, tais 
como: educativas, culturais, de saúde, trabalho, 
inclusão social, preservação ambiental, susten- 
tabilidade, entre outros, que possam ser bene- 
ficiados pela participação de jovens brasileiros 
em idade escolar. 

O prêmio "Construindo a Nação" também 
valoriza o papel do educador no processo de 
formação do seu aluno como cidadão e esti- 
mula os estudantes a participarem ativamen- 
te dos projetos de sua escola, preparando-os 
para a vida do país, pela relevância da aprendi- 
zagem tida na convivência com as demandas 
sociais das comunidades e ainda motivá-los a 
se tornarem empreendedores e participarem 
das soluções que, inicialmente, sua comunida- 
de demanda, mas também das de sua cidade, 
estado e pais. 

Ao todo, 26 estados brasileiros participam do 

prêmio "Construindo a Nação". Desde a primeira 
edição, 7.126 escolas inscreveram seus proje- 
tos, e uma média 5.7150.000 de jovens ao todo 
estiveram envolvidos durante as edições. 

A iniciativa do Instituto tem como parceiros a 
Fundação Volkswagen, a Confederação Nacio- 
nal da Indústria e SESI Nacional, SEBRAE SP, 
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da 
Educação, FDE (Fundação para o Desenvolvi- 
mento da Educação), Secretaria da Cultura e 
apoio nacional do CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), CONSED (Conselho Nacional 
de secretários da educação), Fundação Cásper 
Libero e Grupo de Cidadania Empresarial. 

Inscrições 
Toda e qualquer escola legalmente consti- 

tuída dentro das modalidades (Ensino Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 
de Jovens e Adultos e Ensino Técnico) poderá 
participar desta premiação. As escolas, através 
de sua direção, deverão inscrever projetos de 
cidadania, desenvolvidos no ano de 2012 e/ou 
2013 que, até o mês de outubro, já propiciem 
condições de avaliação de resultados, mesmo 
que parciais. As inscrições são gratuitas e po- 
dem ser realizadas pelo site www.institutocida- 
dania.org.br ou construindo@institutocidadania. 
org.br, até 07 de setembro de 2013. 

Premiação 2013 
Todas as etapas do "Construindo a Nação" 

se desenrolam ao longo de um ano inteiro, da 
inscrição dos projetos realizados, apuração de 
resultados e premiação, respaldados por crité- 
rios técnicos e pedagógicos. Em março de 2014, 
o Instituto da Cidadania Brasil realizará a pre- 
miação dos projetos de destaque inscritos du- 
rante o ano de 2013. 
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ECONOMIA 

Poupança tem segunda maior captação líquida da história 

r ■ 

Os depósitos em poupança superaram os 
saques em R$ 9,331 bilhões em julho, segun- 
do dados divulgados na terça-feira (6) pelo 
Banco Central (BG). Foi a segunda maior cap- 
tação líquida (depósitos maiores que retiradas) 
da história, quase no mesmo nível do recorde 
registrado no mês anterior; R$ 9,451 bilhões. 

De janeiro a julho deste ano, a captação 
líquida chegou a R$ 37,605 bilhões, contra R$ 
23,737 bilhões em igual período do ano passa- 
do, com aumento equivalente a 58,42%. 

No mês passado, os depósitos ficaram 
em R$ 130,845 bilhões e os saques, em R$ 
121.513 bilhões. Foram creditados R$ 2,438 
bilhões de rendimentos np mês passado, e o 
saldo dos depósitos em poupança somou R$ 
550,217 bilhões, dos quais R$ 429,242 bilhões 
(78,01%) no Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) e R$ 120,974 bilhões 
(21,99%) na poupança rural. 

No ano passado, o governo mudou a re- 

gra de remuneração da poupança. Manteve o 
rendimento de 0,5% ao mês (6,17% ao ano) 
mais Taxa Referencial (TR) com taxa básica 
de juros (Selic) acima de 8,50%, e determinou 
que, quando os juros básicos da economia es- 
tiverem iguais ou inferiores a 8,5% ao ano, a 
caderneta renderá 70% da Selic mais a TR. 

O cálculo é válido para depósitos na pou- 
pança feitos a partir de 4 de maio do ano pas- 
sado. Para os depósitos anteriores, o rendi- 
mento segue a regra antiga, de 0,5% ao mês 
mais a TR. A poupança é isenta de taxa de 
administração e de impostos. 

Atualmente, a Selic está em 8,5% ao ano e 
a expectativa de instituições financeiras é que 
chegue a 9,25% até o final do ano. A próxima 
reunião do Comitê de Política Monetária (Co- 
pom) do BC para definição da Selic será nos 
dias 27 e 28 deste mês. As outras reuniões do 
colegiado de diretores do BC estão agendadas 
para 8 e 9 de outubro e 26 e 27 de novembro. 

li 

Embratur diz que gasto de turistas na Copa deve superar R$ 25,2 bilhões 

Estudo desenvolvido pela assessoria téc- 
nica da presidência do Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur) aponta que os gastos de 
brasileiros e estrangeiros em viagens duran- 
te a Copa do Mundo devem totalizar R$ 25,2 
bilhões. Conforme estimativas da Embratur, 
durante os 30 dias dos jogos, os brasileiros 
deverão gastar R$ 18,35 bilhões em viagens 
e os estrangeiros, R$ 6,85 bilhões. 

"É importante destacar que esses são 
apenas os recursos gastos diretamente por tu- 
ristas", disse o presidente da Embratur, Flávio 

Dino. O valor total mobilizado na economia a 
partir das atividades do turismo é muito maior 
e inclui todo o impacto indireto na cadeia pro- 
dutiva, explicou Dino. 

O estudo também indica que os turistas 
que participaram da Jornada Mundial da Ju- 
ventude (JMJ) no Rio de Janeiro desembol- 
saram 30 vezes menos que a estimativa para 
a Copa do Mundo. Na Copa das Confedera- 
ções, em junho, a estimativa é que turistas - 
brasileiros e estrangeiros - gastaram cerca de 
R$ 321,79 milhões. 

EDUCAÇÃO 

Mais de 92 mil candidatos se inscrevem no Sisutec 

O Sistema de Seleção Unificada da Edu- 
cação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
teve 92.605 candidatos inscritos até as 19h de 
terça-feira (6), segundo balanço divulgado pelo 
Ministério da Educação (MEC). Como cada um 
pode fazer duas opções de curso, o sistema re- 
cebeu, ao todo, 177.189 inscrições, no primeiro 
dia do prazo. Os interessados têm até o dia 12 
para se candidatar pela internet. 

Esses candidatos serão selecionados para 
239.792 vagas de cursos técnicos. São 117 
cursos com duração de um a dois anos. A sele- 
ção será feita com base na nota do estudante 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
de 2012. Os candidatos que cursaram o ensino 
médio completo na rede pública ou em institui- 

ções particulares na condição de bolsista inte- 
gral terão prioridade na ocupação de 85% das 
vagas oferecidas na seleção, todas gratuitas. 

Fazem parte do Sisutec 586 instituições, 
entre estabelecimentos de educação superior 
e escolas técnicas particulares: institutos fede- 
rais de educação, ciência e tecnologia: escolas 
técnicas vinculadas a universidades federais; 
escolas estaduais e municipais e entidades do 
Sistema S. 

Os cursos com maior oferta de vagas são 
os ligados à tecnologia da informação, saúde 
e área industrial. Lideram a lista os de técnico 
em informática (23 mil), técnico em enferma- 
gem (14 mil), técnico em logística (13 mil), téc- 
nico em segurança do trabalho (13 mil) e téc- 

nico em redes de computadores (11 mil). São 
Paulo (76 mil) é a unidade federativa onde há a 
maior oferta de vagas, seguido de Pernambuco 
(40 mil), Minas Gerais (27 mil), do Paraná (17 
mil) e do Distrito Federal (8 mil). A oferta de 
vagas pode ser consultada também no site do 
sistema. 

O resultado da primeira chamada será di- 
vulgado no dia 14. A matrícula deve ser feita 
nos dias 15 e 16. O resultado da segunda con- 
vocação está previsto para o dia 19 deste mês, 
com matrícula no dia seguinte. A exemplo do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que se- 
leciona estudantes para instituições públicas 
de educação superior, o processo seletivo do 
Sisutec será aberto duas vezes por ano. 

CNE forma comissão para discutir mudanças no curso de medicina 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) 
formou na terça-feira (6) uma comissão para 
discutir a reformulação das diretrizes curricu- 
lares do curso de medicina. Pela Medida Pro- 
visória (MP) 621/2013, que institui o Programa 
Mais Médicos, o conselho tem um prazo de seis 
meses para definir novas diretrizes para o cur- 
so. Caberá aos conselheiros também discutir 
os dois anos de trabalho no Sistema Único de 
Saúde (SUS), alvos de críticas e recentemente 
reformulados pelo governo. 

A comissão é formada por seis conselheiros. 
O grupo é presidido por Gilberto Gonçalves Gar- 
cia, que também preside a Câmara de Educa- 
ção Superior do CNE. O relator é o conselheiro 
Arthur Roquete de Macedo. A primeira reunião 
está marcada para amanhã (7). 

A comissão terá o papel de definir os gran- 
des eixos de competências e habilidades que 
o aluno egresso do curso de medicina deverá 
ter. Além disso, com a proposta apresentada 
pelo governo de obrigatoriedade da residência 
médica SUS a partir de 2018, o CNE pode criar 
também um marco regulatório para orientar a 
residência, algo que não existe hoje. 

Para isso, serão feitas audiências públicas, 
além do debate interno na Câmara de Educação 
Superior. A comissão deve discutir esta semana 
um calendário de atividades. 

m 

Segundo o conselheiro José Fernandes de 
Lima, que participou da reunião, mas não faz 
parte da comissão formada para discutir o pro- 
grama, como existe a possibilidade de o Con- 
gresso Nacional fazer alterações na MP, o CNE 
vai discutir primeiramente as diretrizes atuais. 

"Vamos olhar para o que está em vigor, ouvir 
quem atua no setor e perguntar o que tem que 
mudar no caso de ampliação da graduação e o 
que tem que mudar no caso da residência obri- 
gatória no SUS", disse. As mudanças feitas pelo 
Congresso serão todas consideradas. 
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PROGRAMA DE COMBATE AO 
CRACK ESTÁ EM TODO 0 PAÍS 

O programa "Crack, É Possível Ven- 
cer", do governo federal, está agora em 
todas as unidades da Federação. Os 
estados do Amazonas, Amapá, Mara- 
nhão, Tocantins, Rondônia, Roraima e 
da Bahia, que ainda não tinham aderido 
ao programa, assinaram nessa terça-fei- 
ra (6) a participação. Além dos estados, 
28 municípios também se juntaram aos 
90 que já desenvolvem ações contra o 
crack. 

O ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, exaltou a articulação intermi- 
nisterial necessária para a execução 
do programa, lançado em dezembro de 
2011. Ele também destacou que o resul- 
tado do programa é favorável. 

"O balanço que fazemos é extrema- 
mente positivo. É um programa onde 
muitos recursos serão alocados, en- 
volvendo vários ministérios e uma inte- 
gração entre estados brasileiros, muni- 
cípios e entidades da sociedade civil. É 
um programa de difícil execução, ousa- 
do, mas que vai bem e vai atingir seus 
objetivos", disse. O governo prevê gastar 
R$ 4 bilhões com o programa até 2014. 

A ministra da Casa Civil, Gleisi Ho- 
ffmann, participou do evento e também 
citou o trabalho entre os órgãos do go- 
verno, "Quando costuramos o programa, 
nos baseamos na articulação e na parti- 
cipação sistêmica de todos esses entes 
e áreas do governo. Temos trabalhado 
arduamente na articulação de todos es- 
ses atores", declarou. 

A ministra do Desenvolvimento So- 
cial e Combate à Fome, Tereza Cam- 
pello, chamou a atenção para a im- 
portância de dar oportunidades para 
aqueles que conseguem se livrar da 
dependência do crack, reinserindo-o na 
sociedade. Para ela, o cidadão muitas 
vezes é bem-sucedido no tratamento, 
mas não tem expectativa de vida ou de 
futuro. 

O Ministério da Saúde, por sua vez, 
anunciou o aumento da verba destinada 
aos centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (Caps) em R$ 230 mi- 
lhões. Os Caps atendem a dependentes 
químicos e pacientes com transtornos 
mentais durante 24 horas. Mais R$ 100 
milhões serão investidos na construção 
de Caps em todo o país. 

Pesquisa- Aproximadamente 75 mil 
alunos do último ano do ensino funda- 
mental nas escolas brasileiras fumavam 
maconha e 15 mil fumavam crack no 
ano passado, de acordo com dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 
(PeNSE). 

O estudo aponta que quase metade 
(45,5%) dos alunos nesse ano escolar 
tinha 14 anos de idade. Entre os entre- 
vistados, 7,3% disseram ter experimen- 
tado algum tipo de droga ilícita como 
maconha, cocaína, crack, cola, loló, 
lança-perfume e ecstasy. Desse total, 
2,6% tinham menos de 13 anos. Dentre 
os entrevistados, 34,5% haviam provado 
maconha e 6,4%, crack. O Centro-Oes- 
te é a região com o maior percentual 
de alunos do 9o ano que haviam expe- 
rimentado alguma droga, com 9,3%. A 
Região Nordeste aparece com o menor 
percentual. Analisando os resultados 
por capitais, o maior percentual foi en- 
contrado em Florianópolis (17,5%), Curi- 
tiba (14,4%) e os menores em Palmas e 
Macapá (5,7% em ambas). 

Em relação ao álcool, 50,3% dos en- 
trevistados disseram ter experimentado 
uma dose de bebida alcoólica na vida 
e 26,1% disseram ter consumido álcool 
nos últimos trinta dias. com destaque 
para Porto Alegre (34,6%) e Florianó- 
polis (34,1%). Os menores percentuais 
foram encontrados em Belém (17,3%) e 
Fortaleza (17,4%). 

Cerca de 22% dos estudantes disse- 
ram ter sofrido pelo menos um episódio 
de embriaguez. No sul, esse percentu- 
al foi 56,8% e de 47,3% no Nordeste. 
A proporção das meninas (51,7%) foi 
maior que a dos meninos (48,7%). A 
forma mais comum de obter bebida al- 
coólica foi em festas (39,7%), com ami- 
gos (21,8%), ou comprando no mercado, 
loja, bar ou supermercado (15,6%). E 
10,2% dos escolares adquiriram bebida 
alcoólica para o consumo durante o perí- 
odo considerado, na própria casa. 
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Poderia ter dado cinturão a Zumbi Coreano 

Se ao nocautear Chan Sung Jung ficou 
provado mais uma vez que José Aldo é 
um dos campeões mais dominantes do 

Ultimate, ao final da luta foi notado que o cin- 
turão peso-pena poderia ter saido das máos 
do brasileiro caso o médico do evento e o ár- 
bitro da disputa de título tivessem notado o que 
acontecia com seu pé direito no UFC 163, que 
aconteceu no último sábado (03), no Rio de Ja- 
neiro. 

No primeiro round da disputa de título entre 
o brasileiro e o coreano, após tentar um chute 
que foi bem bloqueado pelo desafiante. Aldo 
sofreu uma fratura do osso cuneiforme mediai 
do pé direito. O médico do UFC. Dr. Mareio Tan- 
nure e o árbitro Mario Yamasaki revelaram que. 
caso a lesão fosse notada durante a disputa de 
cinturão, o campeão poderia ter perdido seu tí- 
tulo. 

Segundo Tannure, que só sobe ao octógo- 
no quando o árbitro solicita sua presença para 
avaliar as condições de algum atleta, o médico 
tem liberdade para interromper um combate a 
qualquer momento. Ao ser perguntado se havia 
notado a lesão no pé de José Aldo durante o 
duelo, ele negou. 

"Não (notei a lesão no pé de Aldo durante o 
combate). Só vimos que se tratava de uma fra- 
tura ao realizar os exames radiológicos após a 
luta. Mas. com certeza, se eu tivesse visto, teria 
interrompido a disputa de título. O médico tem 
o direito e o poder de interromper a luta a qual- 
quer momento", declarou Tannure, revelando 
que. além de talento, Aldo ainda teve raça para 
não chamar a atenção para seu pé machucado. 

Mario Yamasaki deu sua versão de árbitro. 
Embora o encarregado da disputa de cinturão 
tenha sido Herb Dean. Yamasaki declarou que, 
caso o médico declarasse que a luta deveria 
ser interrompida, o resultado do combate teria 
sido o Zumbi Coreano como novo dono do cin- 
turão dos penas do UFC. 

"Se o atleta ainda está andando, o árbitro 
julga como uma fissura e deixa rolar. E pare- 
ce que o pé não estava tão inchado durante a 
luta. Mas o árbitro tem a condição de chamar 
o médico para avaliar. Se Herb Dean parasse 
o combate para a entrada do médico e o mes- 
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Galo acerta primeiro reforço para o fim do 

ano: FemandinhOp ex-São Paulo 

mo interrompesse a luta. o resultado declarado 
seria o Zumbi Coreano como novo campeão", 
avaliou Yamasaki. que trabalhou em outras lu- 
tas do UFC 163. 

O árbitro ainda comparou a situação com o 
que aconteceu no UFC 46, em janeiro de 2004, 
onde Vítor Belfort disputou o cinturão dos meio- 
-pesados diante de Randy Couture e acabou 
se tomando o dono do titulo. Na ocasião, o 
americano sofreu um corte no olho no primeiro 
round e não teve condições de prosseguir no 
combate, o que deu a vitória ao carioca e o tor- 
nou o novo campeão. "Se o árbitro ou o médi- 
co tivessem interferido na disputa de cinturão, 
seria como na luta do Belfort quando ganhou 
do Randy Couture. O americano cortou o olho, 
o árbitro percebeu, e definiu que ele não con- 
seguiria continuar na luta. Vale a descrição do 
árbitro na hora da disputa", finalizou. 

Outro caso parecido aconteceu com Jon 
Jones no UFC 159. Na disputa de titulo dian- 
te de Chael Sonnen, o campeão meio-pesado 
quebrou o dedâo do pé enquanto nocauteava o 
falastrão. A lesão só foi notada ao final da luta. 
Se Jones não conquistasse o triunfo por nocau- 
te antes do término do round. o árbitro interviria 
no combate e Sonnen seria o novo campeão 
pela falta de condições de Jones em continuar 
na disputa. 

O atacante Femandinho é o primeiro refor- 
ço do Atlético-MG para o restante da tempora- 
da. Com 27 anos, ele deixará o Al-Jazira, dos 
Emirados Árabes, para assinar contrato de um 
ano com o Galo. 

Já na terça-feira (06). Alexandre Kalil e 
Eduardo Maluf se reuniram no CT do clube 
mineiro para acertar alguns nomes. O de Fer- 
nandinho foi confirmado nessa quarta (07) e 
chega para reforçar o setor que deve perder 
Bernard para o Shakhtar Donetsk. 

Fernandinho, contudo, não é uma contra- 
tação internacional, já que a janela de trans- 
ferências está fechada. Ele tinha os direitos 
federativos ligados ao clube do oriente, mas. 
antes da janela fechar, foi passado ao Despor- 
tivo Brasil, time-satélite da empresa Traffic. 

Os torcedores do Galo irão lembrar do 
atacante canhoto que teve passagem pelo 
São Paulo quando o jogador se destacou no 
Campeonato Brasileiro de 2009, aluando pelo 
Grêmio Barueri e derrotando o então líder do 
campeonato. Atlético. 

r a 

Fernandinho assinará contrato de um ano 

Pandolfo é demitido e Zinho será novo 

gerente de futebol do Peixe 

Pressionado no cargo, Nei Pandolfo foi de- 
mitido nessa quarta-feira (07) da gerência de 
futebol do Santos. Mas o clube praiano agiu 
rápido e já acertou o nome do seu substituto: 
Zinho, que ocupou recentemente esse car- 
go no Flamengo. O ex-jogador chegou a um 
acordo no fim da manhã dessa quarta. 

Os questionamentos com relação ao tra- 
balho de Pandolfo, que exercia a função des- 
de dezembro de 2010, foram constantes nos 

últimos meses, porém aumentaram depois da 
goleada de 8 x 0 sofrida pelo Peixe, diante 
do Barcelona, na última sexta (02). no Camp 
Nou. 

Na ocasião, torcedores que estiveram 
acompanhando a equipe praiana contra o Bar- 
ça ficaram irritados com a postura do dirigente 
de não conversar sobre a derrota e. também, 
cobraram um maior respaldo do profissional 
aos garotos promovidos da base santista. 
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