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Patrimônio 

A fortuna do empresário Eike Batista, que já chegou a ser avaliada em US$ 34.5 bilhões no ano J a 
--^assado, caiu agora para US$ 2,9 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg. Se- ;jf JÊ 

gundo reportagem publicada nesta quinta-feira (4) pela agência; no fechamento dos mercados Ha. 
do dia 2 de julho, o patrimônio de Eike estava avaliado em US$ 4,1 bilhões. O "derretimento" do ^ JÊÊ 
valor liquido da fortuna de Eike ocorre após uma série de tombos das ações das empresas do ' .j|iS| 
grupo EBX, Segundo reportagem da Bloomberg. o recuo reflete também a informação de que SS 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teria oferecido garantias ,/ 
de R$ 2,3 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) em empréstimos para o grupo de Eike. Em nota. o 
banco estatal informou que o valor total das operações contratadas com o grupo EBX é de RS 
10,4 bilhões. Segundo o BNDES, desse volume contratado, nem tudo foi liberado, já que os | 
desembolsos ocorrem ao longo do período de execução dos empreendimentos. "Cada um dos WBÊÊr 
contratos assinados possui estrutura de garantias específica. Incluindo fianças bancárias. Nesse sentido, o Banco informa que sua exposição 
direta atual ao Grupo EBX é de uma parcela muito pequena do Patrimônio Líquido de Referência do BNDES", afirma a nota do bando. Segundo 
reportagem do jornal "Valor", teria sido dado inicio a um plano de desmembramento do grupo EBX, ao final do qual o empresário deverá ficar 
sem dívidas e com um patrimônio estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Eike chegou a ser o oitavo homem mais rico do mundo em mar- 
ço de 2012, quando teve seu patrimônio avaliado em US$ 34,5 bilhões. No dia 12 de junho, antes da nova série de tombos das ações do grupo, 
a fortuna do brasileiro era estimada em US$ 6,1 bilhões pelo Bloomberg Billionaires Index, o que tirou Eike da lista dos 200 mais ricos do mundo. 
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Yai ficar careca 

Depois que foi confirmado 
que a personagem Nicole, 
de "Amor à vida", vai ficar 
careca a pergunta que 
ficou no ar é; o que Mari- 
na Ruy Barbosa vai fazer 
com o cabelo? Uma das 
opções é vender. Segundo 
o hair stilyst Marco Antonio 

J| ^ ' 4 de Biaggí, um cabelo ruivo 
natural como o dela, em 

Nova Iorque, custaria em média 20 mil dólares (cerca de R$ 40 mil). A 
segunda opção seria usar nela mesma como implante. - Ela pode guar- 
dar o cabelo e depois, quando já estiver com pelo menos três centíme- 
tros nascidos, colar como um mega hair - ensina Biaggi. Responsável 
por quase todas as capas da Marina nos últimos dois anos, o cabeleirei- 
ro explica os dois penteados que mais faz na ruiva: o cacheado Gisele 
Büdchen e o lisão: - Quando vou fazer o cabelo ondulado' uso baby liss 
largo e prendo, para não armar. Sempre passando proteção térmica 
antes. Depois, quando acabo, uso shapoo seco, para dar aquele efeito 
despenteado. Para o outro penteado, faço uma escova lisa, com mous- 
se latte, uso bobs velcro gigante e solto. Para ter o cabelo mais pedido 
do CAT (Central de Atendimento ao Telespectador), Marina Ruy Barbo- 
sa cuida minuciosamente dele. E não só no salão, é em casa também! 
Marco Antonio Biaggi explica que dá muitos produtos para a atriz, que 
alterna de três a quatro tipos de shapoos para deixar os fios saudáveis 
e sem pontas duplas. - Ela gosta muito do óleo de cranberry da Redken, 
ideal para cabelos iguais ao dela, e a linha Advanced Techniques. Mas 
o segredo fica por conta do BB Cream Uniq One. Ela ama - diz Biaggi, 
que revela ainda que a jovem gosta de manter a base reta e um repica- 
do suave, que corta a cada seis meses, para não perder o peso. 

38 suspeitos 

A polícia britânica 
anunciou nesta quinta- 
-feira (4) a abertura 
de um novo inquérito 
sobre o caso Madelei- 
ne McCann. A menina 
desapareceu em 2007 
quando viajava com 

t~ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊSÊ3ÊÊÊÊKIÊÊSSSBÊÊÊÊ^':t 08 Pa's em Portugal. 
Ela tinha 3 anos. De 

HHHHHHHHHHHHHHHL acordo com a Scotland 
Yard, foram identifica- 
dos 38 suspeitos de 
cinco nacionalidades. 
A lista inclui 12 britâ- 
nicos que estavam em 
Portugal no momento 
do sumiço. O investi- 
gador Andy Redwood, 
responsável pelo novo 

inquérito, disse que a polícia continua a acreditar que a menina possa 
estar viva. Os pais de Madeleine, Kate e Garry McCann, saudaram a 
decisão e disseram esperar que os responsáveis pelo desaparecimento 
sejam encontrados. O caso chegou a ser arquivado sem uma conclu- 
são, mas foi reaberto em 2011 por ordem do primeiro-ministro David 
Cameron, que atendeu a um pedido do casal McCann. Depois de dois 
anos de exame da investigação original, a Scotland Yard anunciou nesta 
quinta a decisão de abrir o novo procedimento. Desde 2007, agentes da 
polícia britânica já fizeram 16 viagens a Portugal em busca de pistas do 
paradeiro da menina. O mistério virou tema de livros e continua a des- 
pertar grande interesse da mídia britânica. 

COLUNA DO SANCHES 

MEMÓRIA 
"FUNDAÇÃO DO JORNAL", 
POR JOSÉ MATOS VIEIRA 

José Matos Vieira (02/03/1922 - 30/06/2013): 
pioneiro da Imprensa Imperatnzense 

No ano de 1969, passei a pensar na fundação 
de um jornal nesta cidade, tanto que em 20 de 
novembro do mesmo ano, escrevi ao Helius de 
Monção, nos seguintes termos: 
"Imperatriz, 20 novembro de 1969.//Meu grande 
amigo Helius, //Helius, tenho a te contar que de 
certo tempo a esta data, ando pensando muito 
na fundação de um jornal nesta cidade sob tua 
direção e responsabilidade. Para isso, te faço 
logo convite e ficaria grato se tu me respondes- 
ses logo. Este desejo que tenho, sem vaidade 
pessoal, é somente para servir na divulgação 
desta boa terra que só me tem servido de me- 
lhoras, principalmente na parte financeira. 
"Apesar de não estar rico, me considero numa 
situação bem melhor do que aquela que vivia aí. 
Como tu sabes, só dessa maneira posso retri- 
buir a Imperatriz, aquilo que ela me propiciou. 
"Imperatriz, Helius, é uma cidade que cresce 
assustadoramente e necessita de um órgão 
de divulgação, o que, até o momento, não tem. 
Não temos um jornal, uma emissora de rádio... A 
cidade está precisando de tudo. Mas, que Im- 
peratriz merece, merece. Aqui temos elementos 

com capacidade, mas a maior parte é gente ocu- 
pada e eu preferiria, no caso, a pena do Helius 
de Monção, já que trabalhamos juntos e nos 
entendemos muito bem. Embora eu não tenha 
a capacidade necessária, a cultura exigida, te- 
nho muita determinação e o material necessário 
para a realização desse plano em foco. 
"Este ano teremos eleições para prefeito e tudo 
indica que o vencedor será Renato Moreira, ele- 
mento digno e capaz. Ainda mais: a cidade está 
recebendo asfalto nas principais ruas e já temos 
água encanada.AEmbratel está construindo tor- 
res de microondas nas proximidades e segundo 
os entendidos, teremos imagem de televisão 
por intermédio dela. Convido-te a entrar comigo 
nessa corrida de progresso, com o jornal fazen- 
do parte da evolução cultural. 
"Ficarei aguardando, com bastante ansiedade, 
uma resposta de tua parte." 

: ,,, * - , ■ ■   
As eleições se realizaram e o candidato Rena- 
to Moreira foi eleito prefeito da cidade. A partir 
daí passei a me interessar mais pela circulação 
do jornal, sem, no entanto encontrar pessoas 
interessadas a entrarem comigo nesse em- 
preendimento. Helius. empregado na empresa 
Transporte Harmonia, tinha medo de deixar o 
emprego em Goiânia e não parecia disposto a 
trocar o certo pelo duvidoso. 

Como eu já vivesse falando deste meu sonho, 
os companheiros do Rotary passaram ame co- 
brar pelo jornal, diariamente.Um dia, o prefeito 
Renato Moreira, que era rotariano e pessoa pú- 
blica interessada na instalação do jornal, prome- 
teu-me arranjar um redator. 

Não demorou muito, Renato apareceu lá na 
minha tipografia, acompanhado pelo advogado 
provisionado Jurivê de Macedo. Apresentou-o 
a mim. Houve os cumprimentos iniciais e;o se- 
guinte diálogo: 

O senhor já trabalhou em algum jornal? 
Onde? 

Edmilson Sanches 

No Jornal de Esporte, em São Paulo. 

Se atreveria escrever para nosso jornal, as- 
suntos variados e independentes? 

Atrevo-me. 

Já queé advogado, deve ter muitos compro- 
missos lá com sua profissão. Quanto quer 
ganhar por nã s para assumir a chefia da re- 
dação do jornal? 

Isso, depois a gente acerta. Como será o nome 
do jornal? 

O Progresso, e quero começar logo. 

Não vejo qualquer problema. 

Como não nos conhecíamos, a curiosidade de 
ambas as partes era grande. Contudo, a idéia 
fixa de lançar um jornal, tornávamos inconse- 
qüentes, caso houvesse algum entrave. Eu não 
conhecia o estilo de redação dele, mas, mesmo 
assim, resolvi aceitá-lo. Afinal, talvez tivesse 
mais ele a perder, do que eu. Se não der certo, 
pensei, procurarei outro. O negócio é começar, 
nem que muitos outros tenham de se suceder. 
E lá na manga, o meu trunfo infalí- vel: o Hélius 
de Monção. Com certeza, havendo mesmo ne- 
cessidade, ele não me deixaria em dificuldade. 

Pois bem, não foi preciso procurar outro. A partir 
daquele momento, o candidato entrou em ação. 
Providenciou o registro do jornal em cartório, 
começou a fazer matérias, perguntou-me se era 
eu quem ia escrever o artigo de apresentação. 
Respondi-lhe que isso era responsabilidade do 
redator-chefe. Ele disse: não tem problema e 
escreveu, no dia seguinte, o editorial. Mostrou- 
-me, li e gostei imensamente. Estava aprovado. 
Sugeri o título e ele concordou; "Nossa Cami- 
nhada". (JOSÉ MATOS VIEIRA - Do livro "Lu- 
tas, fracassos e vitórias", páginas 118/120). 

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

- O ESTADO AINDA NAO ENTENDEU 
AS RUAS 
Everardo Maciel 
A força das recentes manifestações de 
rua, no Brasil, causou surpresa geral, 
aqui e no Exterior. Prevaleceu a máxima 
do poeta grego Ágaton (447 AC - 401 
AC); "É muito provável que o improvável 
aconteça". Ainda é cedo para se aquilatar 
a real dimensão e conseqüências dessas 
manifestações. Arrisco-me a fazer alguns 
comentários. O desdobramento, em âm- 
bito nacional, do movimento em favor do 
passe livre, nos transportes públicos de 
São Paulo, revelou a existência de um 
grande mal-estar na sociedade brasilei- 
ra em decorrência de inúmeras causas, 
como a volta de inflação, a ineficácia dos 
serviços públicos e o aumento significati- 
vo da corrupção. A inflação e a má quali- 
dade dos serviços públicos decorrem de 
clamorosos erros na condução da coisa 
pública. Já o aumento da corrupção tem 
suas raízes na completa degradação da 
atividade política e dos valores que infor- 
mam a vida na sociedade. Impressiona 
muito o recurso a conhecidas e ineficazes 
providências para enfrentar a inflação (de- 
soneração pontual de tributos, manipula- 
ção de tarifas aduaneiras, administração 
de preços públicos, ameaças ridículas 
aos empresários, etc.). Esse filme, como 
se sabe, tem desfecho trágico. Inexiste 
qualquer preocupação com o equilíbrio 
fiscal, exceto as engenharias contábeis 
que desrespeitam a inteligência alheia. 
O estímulo ao consumo se faz de forma 
irresponsável. A política expansionista 
de gasto público não produziu nenhuma 
melhoria dos serviços públicos. Alguém 
está satisfeito com a infraestrutura rodo- 
viária? Ou com os portos e aeroportos? 
Ou com o atendimento no SUS? Ou com 
a educação pública de péssima qualida- 
de? Ou com os serviços de telefonia e 
de internet? É evidente que sobra Esta- 
do e falta governo. Os eventos da Copa 
do Mundo justificaram o afastamento dos 
procedimentos licitatórios, o esbanja- 
mento de dinheiro em um país carente, a 
completa submissão do interesse nacio- 
nal à grosseria colonialista e mercantilista 
de uma FIFA, reconhecidamente, pouco 
virtuosa. A intenção original era explorar 
politicamente esses eventos. Esquece- 
ram, todavia, dos preços dos ingressos. 
O povo ficou de lado de fora das arenas. 
Assim, os que se jactavam de promover 
a inclusão social produziram a mais es- 
petaculosa exclusão. A atividade política, 
por sua vez, converteu-se em mero meio 
de vida, salvo raras e honrosas exceções. 
A criação de partidos políticos constitui, 
quase sempre, uma forma de apropriação 
dos recursos públicos advindos do Fundo 
Partidário. Da mesma forma, sindicatos, 
"movimentos sociais" e organizações es- 
tudantis são financiados, de forma direta 
ou indireta, com recursos do contribuinte. 
Estamos criando uma nova modalidade 
de patrimonialismo. A degradação dos va- 
lores pode ser sintetizada em uma frase 
emblemática; "É um mero caixa dois". 
Tudo é justificável, desde que sirva à per- 
petuação dos donos do poder ou à satis- 
fação dos interesses pessoais. 
Qual a reação do Estado a esse quadro 
de mal-estar inespecífico? O Poder Exe- 
cutivo acenou com um plebiscito sobre a 
reforma política e alguns "pactos" sobre 
algumas políticas públicas. O Legislativo 
apressou-se em aprovar algumas medi- 
das com alguma visibilidade, no intuito 
de responder ao clamor popular. A pro- 
posta do plebiscito, desconsiderada a 
presumível manobra diversionista, vai se 
disputar, com favoritismo, o torneio de 
más idéias. É óbvio que existem sérios 
problemas no modelo político brasilei- 
ro. A escolha do sistema eleitoral ou da 
forma de financiamento das campanhas, 
contudo, não é uma tarefa trivial. Jamais 
poderia ser objeto de plebiscito. Antes de 
fazer uma reforma abrangente, caberia 
adotar medidas pontuais, como cláusu- 
la de barreira para os partidos, limitação 
dos gastos de campanha e eliminação 
de coligações em eleições proporcio- 
nais. Pactos presumem conflitos. Que 
conflito existe em relação à saúde, edu- 
cação ou transportes públicos? Pactos 
de quem com quem? Pura embromação 
de quem não fez o dever de casa. Enfim, 
trabalhar é muito dificultoso, como diria 
Guimarães Rosa. 
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►CONFESSOU PARTICIPAÇÃO EM CINCO ASSALTOS 

Menor de 17 anos é apreendido pela PM 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez a condução na tar- 
de de ontem (04) de um menor de 
17 anos, suspeito de ter participado 

de cinco assaltos a supermercados em vá- 
rios bairros da cidade. O menor, das inicias 
R.A.A., foi apreendido no bairro Bonsucesso 
pelos policias Dante e Rangel, sendo apre- 
sentado na D.A.I. ( Delegacia do Adolescen- 
te Infrator) acompanhado do pai. O adoles- 
cente contou aos policiais sobre os cinco 
assaltos. 

A Polícia Militar só chegou até o suspei- 
to depois que o mesmo, em companhia de 
Ronilson ou Denilson (a polícia acredita que 
o nome do assaltante seja um desses dois), 
fez um assalto na tarde de quarta-feira (03) 
ao Supermercado Menor Preço, localiza- 
do na rua Henrique Dias com Cel. Manoel 
Bandeira, bairro Bacuri. No assalto, a dupla 
levou a quantia de R$ 400 do caixa, carteiras 
de cigarro e uma bolsa de uma cliente con- 

tendo R$ 100. 
No momento em que os dois faziam o 

assalto, eles deixaram a chave da moto na 
ignição porque a mesma estava com proble- 
ma e não poderia ser desligada. Um rapaz 
que estava próximo e viu a dupla praticando 
o assalto retirou a chave da moto e correu. 
Os dois assaltantes, ao perceberem, saíram 
correndo e efetuando três tiros contra o ra- 
paz. A arma não disparou e eles fugiram sem 
serem pegos. 

Os policiais levaram a moto para o quar- 
tel e foram até a casa do proprietário da 
moto. O dono informou que o filho tinha pego 
a moto escondido. O menor não apareceu na 
residência, deixando os pais apreensivos. O 
pai informou que só depois do filho ser apre- 
endido pela policia é que a tranqüilidade vol- 
tou, pois sabe que o pior não aconteceu. 

O outro acusado de assalto não foi loca- 
lizado pela polícia. O menor foi entregue na 
D.A.I. para os procedimentos legais pelo de- 
legado Rodrigues Neto. 

s -: 
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O menor relatou que usava a moto do pai para realizar os assaltos 

Aposentada de 89 anos é atropelada 

por táxi e morre no Socorrão 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 21h40 de quarta-feira (03), 
a aposentada de 89 anos foi atropelada por 
um táxi na Avenida Ceará, entre as ruas São 
João e São Paulo. A idosa Sebastiana Pe- 
reira dos Santos estava tentando atravessar 
a avenida. O motorista do veiculo levou a 
vítima até o Socorrão Municipal, porém ela 
não resistiu aos ferimentos e morreu. 

Este foi o primeiro acidente com vítima 
fatal no mês de julho em Imperatriz. Um 

outro acidente com vítima fatal foi registra- 
do na estrada que liga Porto Franco a São 
João do Paraíso. Willian Moraes Rego mor- 
reu, vítima de atropelamento, a 15 km senti- 
do São João do Paraíso. 

Com esta morte de Willian, sobe para 
três o número de mortes na estrada de São 
João do Paraíso em menos de uma sema- 
na. As outras duas vítimas aconteceram 
na sexta-feira passada, onde um homem e 
uma criança morreram depois de bater em 
uma carreta. 

Sejap investe na capacitação de 

detentos visando à ressocializacão 

A Secretaria de Estado de Justiça e Ad- 
ministração Penitenciária (Sejap), por meio da 
Coordenação de Profissionalização, Trabalho 
e Renda, dará início no próximo dia 15, no 
Presídio Feminino, ao curso Cozinha Brasil, 
realizado em parceria com a Secretaria Mu- 
nicipal de Segurança Alinlentar e o Serviço 
Social da Indústria (Sesi). As inscrições foram 
iniciadas nesta quarta-feira (3) e prosseguem 
até esta sexta (5). A expectativa da Sejap é 
que cerca de 60 internas participem do curso, 
cujas aulas serão ministradas pela manhã e 
tarde. 

Este curso faz parte da política de capa- 
citação profissional realizada pela Sejap com 
o objetivo de combater o ócio nas unidades 
prisionais e promover atividades de ressocia- 
lização aos detentos. Assim, as internas do 
Presídio Feminino irão aprender a preparar 
refeições de baixo custo, aproveitando ao má- 
ximo o sabor e os nutrientes dos alimentos. 

A coordenadora de Profissionalização, 
Trabalho e Renda da Sejap, Alice Magalhães, 
informou que 18 internos da Penitenciária de 
Pedrinhas estão fazendo o curso de pedreiro, 
ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendi- 
zagem Industrial (Senai), em parceria com a 
Secretaria. Eles estão recebendo aulas teó- 
ricas e, na próxima segunda-feira (8), serão 

iniciadas as atividades práticas. 

Mais cursos 
As atividades de capacitação foram inicia- 

das em março. De lá para cá, a Sejap realizou 
cursos de eletricista predial, instalador hidráu- 
lico, bombons regionais, fabricação de biscoi- 
tos, confecção de formas decorativas para do- 
ces finos e pedreiro. Para o segundo semestre 
já estão programadas outras atividades. 

"Estamos investindo na capacitação pro- 
fissional de internos, porém ainda é grande a 
resistência de alguns em participar dos cur- 
sos. Esta resistência nós estamos vencendo 
aos poucos, porém isto não tem nos impedido 
de realizar as capacitações". 

Ela destacou que na Penitenciária de Pe- 
drinhas a resistência ainda é grande, enquan- 
to no Presidio Feminino e no Presidio São 
Luís o aproveitamento é 100%. 

Conforme explicou Alice Magalhães, está 
em fase de estudo pela Sejap o projeto de im- 
plantação de uma Oficina de Tijolos Ecológi- 
cos, que será desenvolvida em parceria com 
o Sebrae, o Projeto Começar de Novo e a ini- 
ciativa privada. Ainda será definida a unidade 
que irá sediar o projeto. Ela também frisou que 
os detentos receberão um treinamento e que 
o trabalho será legalizado e remunerado. 

Policia Rodoviária segue ate 31 

de julho com "Operação Férias" 

Com a chegada do mês de julho, as 
escolas entram em recesso. E é neste pe- 
ríodo que muitas famílias aproveitam para 
pegar a estrada. Segundo a Polícia Rodo- 
viária Federai (PRF), o fluxo de veículos 
nas rodovias federais aumenta e o número 
de acidentes também. A corporação ini- 
ciou a "Operação Férias" que vai até o dia 
31 de julho. 

Segundo a PRF, cerca de 7 mil veículos 
circulam pelo perímetro urbano da BR-010. 

Em decorrência do recesso escolar, este 
número chega a triplicar. 

A polícia orienta que os motoristas se 
desloquem com cautela, façam reparos no 
carro e chequem as condições dos pneus 
antes de viajar. "Em caso dei chuvas, a 
atenção dos motoristas deve ser redobra- 
da, a velocidade deve ser diminuída e é 
preciso sempre andar com os faróis aces- 
sos", esclarece o inspetor Almeida Neto da 
PRF. (Dominuto) 

Preso pela segunda vez com pedras 

de crack é autuado em flagrante 
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Jhonatan Sousa dos Santos, de 20 anos, morador da rua Osvaldo Cruz, bairro Bacuri 

A Polícia Militar, nas últimas 48 horas, fez 
a prisão de aproximadamente 20 pessoas 
envolvidas com o uso e vendas de drogas 
na cidade. Os conduzidos foram apresenta- 
dos na Regional de Segurança e Delegacia 
de Entorpecentes. Deste total, quatro foram 
autuados por tráfico de drogas e o restante 
como usuários. 

O último autuado por tráfico de drogas foi 
Jhonatan Sousa dos Santos, de 20 anos, mo- 
rador da rua Osvaldo Cruz, bairro Bacuri. Jho- 
natan foi preso na madrugada de quinta-feira 
(03) em companhia de Edivaldo Pereira Viana 
Júnior, de 28 anos. Os dois foram presos pe- 
los policiais militares Deyvide e Di Paula no 

cruzamento da rua João Pessoa com a Rua 4. 
A PM tinha informações de que Jhonatan 

estaria vendendo drogas no local. O soldado 
Di Paula informou que, ao avistar a viatura, o 
acusado teria jogado um embrulho no chão. 
Os PMs pegaram o embrulho, que continha 
seis pedras de crack e a quantia de R$ 63 em 
várias cédulas. 

Edvaldo confessou que era usuário de 
drogas e que comprava pedra de Jhonatan. 
Esta mesma guarnição já teria feito a prisão 
do acusado no mesmo local com pedras de 
crack. Jhonatan foi autuado em flagrante por 
tráfico de droga, de acordo com artigo 33 do 
C.P.B, pelo delegado Serra. 

Partida de futebol no Maranhão termina 

com atleta morto e árbitro esquartejado 

Um crime chocou a cidade de Pio XII, no 
estado do Maranhão, no último domingo (30), 
durante uma partida de futebol..Segundo a 
polícia da cidade, o jogador de um dos times, 
Josenir dos Santos Abreu, de 30 anos, irritou- 
-se por ter sido expulso e desferiu pontapés 
no árbitro Otávio Jordão da Silva, de 20 anos. 

Após ter sido agredido, Otávio teria retira- 
do uma faca da cintura e a lançou contra o pei- 
to de Josenir, que não resistiu aos ferimentos 
e morreu a caminho do hospital. 

Revoltados, alguns populares que assis- 
tiam à partida não se conformaram com a mor- 
te de Josenir e partiram para cima do árbitro. 
Otávio foi amarrado, agredido, apedrejado e 
depois esquartejado. A cabeça do juiz foi pen- 
durada em uma estaca. 

Em nota, o delegado regional de Santa 
Inês, Valter Costa, que cuida do caso, afirmou 
que usa de vídeos gravados por celulares de 
testemunhas para identificar os criminosos. 
"Relatos de testemunhas já indicaram algu- 
mas pessoas que estavam no local na hora do 
fato. Vamos identificar e responsabilizar todos 

Otávio, o árbitro, deu facadas em jogador e depois foi esquartejado 

envolvidos. Um crime nunca vai justificar o ou- 
tro. Ações como essa não colaboram com a 
legalidade de um estado de direito", afirma. 
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1.800 pessoas serão beneficiadas 
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465 novas unidades habitacionais serão entregues no próximo dia 16. a partir das 9h 

Janaina Amorim 

A dona de casa Adálía Brito foi a primeira a 
ter o endereço sorteado das casas do Re- 
canto Universitário, na Vila Fiquene - as 

casas do Pac. "Sempre morei de aluguel, mas 
quem acredita, um dia alcança", comemorou. O 
sorteio aconteceu na manhã de quarta-feira (4), 
na Secretaria Municipal de Saúde (Semus). 

As 465 novas unidades habitacionais serão 
entregues no próximo dia 16. a partir das 9h. 
"Essas casas representam um teto para 1.800 
pessoas, se você contar uma casa para qua- 
tro pessoas. Isso é só início: nos próximos três 
anos, vamos entregar 10 mil casas para famí- 
lias de baixa renda", anunciou o prefeito de Im- 
peratriz. Sebastião Madeira. Foram beneficia- 
das com as moradias pessoas que vivem em 
áreas de risco da parte baixa do riacho Bacuri 
e Vila Cafeteira. 

O inicio do sorteio era esperado com muita 
ansiedade. A felicidade estava estampada no 
rosto dos contemplados. "Tem muita gente fe- 
liz aqui hoje, mas também vocês vão morar no 
melhor lugar da cidade", acrescentou o prefeito. 

Em Io de maio de 2007, as obras se inicia- 
ram. As residências são compostas por dds 
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de servi- 
ço. No Programa do Governo Federal, em par- 
ceria com a Prefeitura Municipal, são incluídos 
redes de água, esgoto, iluminação pública, pos- 
to de saúde, posto policial, centro comunitário e 
uma praça poliesportiva. O total do investimen- 
to é de quase R$ 47 milhões. 

As casas do Pac chegaram a ser noticia em 
rede nacional. Em abril deste ano, o Jornal Na- 
cional mostrou a situação de abandono do Re- 
canto Universitário, que ficou pronto em 2010. 
Na época, o prefeito Madeira disse que as uni- 
dades habitacionais não haviam sido entregues 
por causa da falta de infraestrutura próxima à 
localidade. 

Os telhados estavam quebrados, portas e 
janelas enferrujadas e o mato se espalhava por 
todos os lados. Os espaços públicos, como o 
centro comunitário, eram ocupados por ca- 
valos. Devido à situação, o local teve que ser 
reformado. De acordo com Adália Brito, agora, 
com o sorteio do endereço, a entrega da casa 
está sendo esperada com mais ansiedade. 

Funcionários públicos de Sítio Novo realizam 

manifestação contra proposta de reajuste salarial 
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"Por respeito e valorização ao servidor pú- 
blico municipal de Sitio Novo-MA". Esse foi o 
tema da manifestação realizada pelos funcio- 
nários públicos municipais de Sítio Novo na 
manhã desta quinta-feira (04). O manifesto foi 
organizado pelo próprio Sindicato dos Servido- 
res do Município. 

Entenda a motivação do manifesto 
O SINSERPSINO, após rejeitar a proposta 

de reajuste dos salários oferecida pela pre- 
feitura municipal em assembléia realizada na 
última terça-feira (02). na sede do Sindicato, 
resolveu realizar o manifesto. O Presidente do 
SINSERPSINO (Sindicato das Servidoras e 
Servidores Públicos de Sitio Novo), professor 
Abel. disse que enviou ao governo as proposta 
de reajuste salarial em fevereiro, pedindo 8,1% 
de perdas do poder aquisitivo de compra (in- 
flação) e 12% a 80% de perdas salariais, de- 
pendendo do cargo e categorias de servidores, 
além de outros direitos, como redução de car- 
ga horária, plano de saúde, insalubridade, pe- 
riculosidade, adicional noturno, vale-alimenta- 
çâo e criação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores Públicos. Afirmou que 
durante esse período foi criado uma Comissão 
de Negociação de Ajuste Salarial dos Servido- 
res encarregada de auxiliar nas negociações. 

Segundo o presidente, após algumas reu- 
niões com o governo, tudo se encaminhava 
para um bom acordo, porém, foi surpreendido 
quando o governo apresentou apenas 4% de 
reajuste inflacionário e a possibilidade de uma 

segunda correção em agosto, sem tratar das 
perdas salariais e outros direitos, o que levou 
a Comissão a rejeitar a proposta. O professor 
Abel disse que o sindicato resolveu realizar 
uma pesquisa dos recursos dos seis primeiros 
meses dos anos de (2012 e 2013) para fazer 
um comparativo de repasses e percebeu que 
o município teve um aumento de receita de 
58,10% em relação ao ano passado. 

"Após esses dados, a comissão pediu 
deflagração de greve, até que o governo 
apresentasse uma proposta satisfatória". A 
presidente da FETESPUSULMA, professo- 
ra Euramir, presente na caminhada, esclare- 
ceu que o sindicato agiu de forma correta, ao 
aguardar o período da data-base. Demonstrou 
indignação ao ver a proposta do governo. Dis- 
se desconhecer na história de negociação um 
valor tão baixo e que os servidores devem se 
mobilizar. 

Ela disse ainda que a realização da cami- 
nhada em protesto serve como advertência 
e, somente após a reunião com o Ministério 
Público, a categoria deverá definir os no- 
vos rumos. A concentração dos funcionários 
aconteceu na sede SINSERPSINO, de onde 
percorreram as principais ruas da sede do mu- 
nicípio. Estiveram presentes; representantes 
da Federação dos Trabalhadores em Estabe- 
lecimentos de Ensino e no Serviço Público do 
Maranhão (FETESPULSUMA), professora Eu- 
rami Reis (Presidente) e professora Maria do 
Rosário, a Rosinha (secretária), e mais de 200 
servidores e servidoras. 

Léo Cunha destaca a parceria entre a 

CAEMA e a Prefeitura de Imperatriz 

Nessa quarta-feira (03), o deputado Léo 
Cunha destacou na Assembléia Legislativa a par- 
ceria firmada entre a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (CAEMA) e a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, que servirá para melhorar 
a oferta de água à população da cidade. 

Para o deputado, a iniciativa é "louvável" uma 
vez que irá melhorar a qualidade de vida da po- 
pulação que sofre com o desabastecimento em 
vários bairros da cidade e na zona rural. 

Com a parceria, a CAEMA passa a explorar 
dois poços tubulares de 400 metros de profundi- 
dade cada, cedidos pela Prefeitura Municipal, que 
serviam para o abastecimento de água de duas 
escolas da cidade. 

Após ter recebido os poços, no mês de maio. 
a companhia já colocou novos conjuntos motor- 
-bombas em cada um deles e ainda realizou a 
limpeza, desenvolvimento e desinfecçào dos mes- 
mos. O superintendente do Interior, engenheiro 
Felipe Fernandes, afirmou que estão sendo rea- 
lizadas as substituições de toda a instalação elé- 
trica dos poços. 

Já a partir do próximo dia 10, os poços deve- 
rão entrar em operação, passando a beneficiar 
diretamente cerca de 600 famílias, residentes nos 
bairros Vila Macedo e Vila Fiquene, com o aumen- 
to de mais de 50 metros cúbicos na oferta de água. 

Preocupado em melhorar as condições de 
abastecimento de água na cidade, o deputado tem 
tomado, ao longo do seu mandato, várias inidati- 

l 

Léo Cunha 

vas. Léo Cunha lembra já ter solicitado ao gover- 
no do estado que firmasse convênio com a prefei- 
tura, para perfurar poços artesianos no município, 
entre os quais, na Vila Zenira, Parque Indepen- 
dente e nos povoados Olho D'água, Esperantina, 
Matança e Olho Dêgua dos Martins. 

"Apesar de cidade de Imperatriz ser banha- 
da pelo Rio Tocantins, possui muitas dificuldades 
com relação ao abastecimento de água, que não 
atende toda a demanda do município, que é um 
dos que mais crescem no estado. E para soludo- 
nar esse problema tenho lutado para viabilizar a 
perfuração de vários poços", ressaltou. 

O parlamentar também informou que a CA- 
EMA recebeu do Rotary Club de Imperatriz um 
poço de 380 metros de profundidade, localizado 
no bairro Habitar Brasil, que estava inoperante. O 
poço terá sua profundidade aumentada para 450 
metros, com a finalidade de elevar sua capadda- 
de de produção de água. 

Lançada a campanha de incentivo à coleta 

seletiva na UFMA 

A UFMA. campus Imperatriz, realizou na 
última quarta-feira (04). a abertura da cam- 
panha institucionarAcerte a Lata - O lixo não 
desaparece depois que vai para a lixeira". O 
evento aconteceu no auditório da universidade 
e contou com a presença,do diretor do campus, 
Marcos Fábio, da bióloga e presidente do Con- 
selho Municipal do Meio Ambiente (Commam), 
Ivanice Cândido, e do presidente da Associação 
de Catadores de Material Reciclável (Ascamari), 
José Ferreira Lima. 

A coleta seletiva dentro da UFMA está sendo 
realizada por meio de uma parceria entre a Ins- 
tituição e a Ascamari. Os resíduos são deposi- 
tados pela comunidade universitária nas lixeiras 
de coleta seletiva espalhadas pelo campus. Se- 
manalmente, membros da associação fazem o 
recolhimento do material dentro da universidade 
e levam para a associação, onde os resíduos 
são selecionados e vendidos para empresas 
especializadas. A renda é divida entre os cata- 
dores membros da Ascamari. 

De acordo com o presidente da Ascamari, 
José Ferreira, a separação adequada do ma- 
terial facilita o trabalho dos catadores, e ações 
como campanhas educativas ajudam a incenti- 
var a população a agir da forma correta. "Nós 
temos um longo tempo para convencer a popu- 
lação a fazer a sua parte. Essa iniciativa junto 
com a UFMA vem para esclarecer e fomentar 
na população o interesse pela coleta seletiva", 
avalia. 

A presidente do Commam, Ivanice Cândido, 
também presente na abertura da campanha, 
parabenizou a iniciativa da universidade e a 

definiu como indispensável para o processo de 
conscientização. "É uma questão de urgência. 
Educar não se faz da noite para o dia. Isso aqui 
é gratificante", comenta. 

A campanha tem como foco principal o apoio 
à coleta seletiva e busca conscientizar a popu- 
lação acadêmica a respeito do assunto. Duran- 
te a palestra de abertura, o diretor do campus, 
Marcos Fábio, ressaltou os benefícios de ações 
como essa para a comunidade em geral. "Além 
de estarmos fazendo o bem para o meio am- 
biente, estamos fazendo bem para as pessoas, 
por que isso gera renda para os que trabalham 
na separação desse material", enfatiza. 

Acerte a Lata - A campanha "Acerte a 
Lata" é uma iniciativa da UFMA de Imperatriz. 
Com uma linguagem mais despojada, o projeto 
traz o tema para dentro da universidade. Vários 
cartazes foram espalhados pelo campus para 
divulgação do projeto, com frases de incenti- 
vo e apoio à coleta seletiva. Todos eles foram 
desenvolvidos pela universidade com material 
reciclável, como cartazes antigos, jornais e re- 
vistas, e não geraram custo para a instituição. 
As camisetas da campanha também foram gra- 
tuitas. resultado de uma parceria da UFMA com 
a Câmara de Dirigentes de Imperatriz (CDL). 
que também apoia a iniciativa. 

O projeto continua na universidade e nas 
redes sociais. Para ganhar uma das camisetas 
oficiais da campanha, basta tirar uma foto no 
mascote da ação, exposto no campus, e enviar 
para a página oficial da UFMA de Imperatriz, no 
Facebook. Quem tiver a foto mais curtida até as 
23h59 do dia 11 de julho ganha uma camiseta. 
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►EXPOIMP 

Animais chegam hoje ao Parque de Exposições 
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CEMAR implanta novo sistema de entrega 

das contas de luz em Imperairíz 

A AGED ficaliza todos os animais 

Welbert Queiroz 

Passear de pônei ou cavalo, além de to- 
car nos animais e conhecê-los, deve 
ser um dos atrativos para a 45a Expo- 

sição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp). 
Este ano, a feira deve contar com mais de 50 
raças expostas para a população. 

Os locais onde os animais serão coloca- 
dos já estão preparados desde ontem, quar- 
ta- feira (04). Os tratadores já preparam os 
pavilhões que receberão vacas, bois, novi- 
lhas, cavalos e caprinos vindos de diversas 
regiões do Brasil, mas, principalmente, da 
região Norte e Nordeste. 

Antes de irem para o pavilhão, a Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária deve reali- 
zar a fiscalização e tratamento especial com 
banho e tosa. Os animais da Expoimp devem 
ainda ser fiscalizados pelos funcionários que 
trabalham no Posto de Defesa Sanitária 
Animal da Agência de Defesa Agropecuária 
do Maranhão (Aged), que estará realizando 
suas atividades durante todo o evento. 

A Guia de Trânsito Animal (GTA) é um 
documento que permite ao criador transi- 
tar com seus animais. Caso não apresente 

o documento nas barreiras sanitárias da 
Aged, o criador é multado e o gado deve re- 
tornar ao seu local de origem. 

Estrutura 
De acordo com o presidente do Sindicato 

Rural de Imperatriz, Sabino Costa, as refor- 
mas iniciaram há 60 dias. Esses trabalhos 
prévios evitam que aconteçam problemas 
durante a feira. Contudo, ele assegura que o 
parque está sempre precisando de reparos. 

"Algumas estruturas vão envelhecendo 
e a gente precisa estar reformando mui- 
ta coisa que já foi construída, mas sempre 
fica algum detalhe para a última hora, como, 
por exemplo, a rede elétrica. Fazer esses 
pequenos reparos certamente evitam que 
aconteça alguma coisa durante a feira", ex- 
plica Sabino. 

O evento 
A Expoimp, considerada a maior feira 

agropecuária da região, ocorrerá de 6 a 14 
de julho no Parque de Exposições Louren- 
ço Vieira da Silva. Este ano, é esperado um 
público de 150 mil pessoas durante toda a 
feira, (com informações da assessoria) 

Mais agilidade e transparência no processo 
de leitura e entrega da conta de energia. Estas 
são as principais características do novo sistema 
de faturamento imediato da CEMAR. A partir de 
agora, as contas serão entregues no mesmo mo- 
mento em que a leitura é feita. Em Imperatriz, a 
implantação deste método foi iniciada no dia 1° 
de julho e segue em fase de testes até o fim do 
mês. 

Antes, a emissão da conta de energia seguia 
as seguintes etapas: o cliente consome a ener- 
gia, o medidor registra, o leiturista confere e re- 
gistra a leitura, o sistema fatura a conta, imprime, 
manda para entrega na casa do cliente para que 
seja paga. 

Com o faturamento imediato, esse processo 
ficará mais rápido e prático. Agora, o mesmo pro- 
fissional realiza a leitura e a entrega da conta de 
maneira imediata, com o uso do PDA (computa- 
dor de bolso) e uma impressora portátil, moder- 
no recurso tecnológico que permite a entrega da 
fatura de energia elétrica de forma instantânea. 

O líder comercial da CEMAR em Imperatriz, 
Ulysses Bezerra, explica que com esse novo 
sistema, o cliente pode acompanhar todo o pro- 
cesso de leitura, desde a anotação dos números 
no medidor até a impressão da conta de energia. 
"O ganho do Faturamento Imediato será garantir 
mais agilidade e transparência em todas as eta- 
pas do processo de leitura e entrega da conta 
de consumo de energia elétrica. Dessa forma, o 
consumidor terá mais tempo para programar o 
pagamento da conta de luz", completa. 

Apescadora Beatriz de Sousa Silva, morado- 
ra do bairro Parque Anhanguera, ficou admirada 
com o novo processo de leitura do consumo de 
energia de sua casa e elogiou a iniciativa. "Eu 
achei ótimo e muito eficiente. Eu fiquei surpresa 
quando minha filha me chamou para eu acompa- 
nhar a leitura. Gostei bastante da atenção, o lei- 
turista me explicou tudo e estou muito satisfeita". 

Esse processo não altera nem a data de lei- 
tura e nem o vencimento da conta de energia 

Foto: Divulgação 

elétrica. A conta possui um código de barras que 
permite o pagamento normalmente. O cliente 
continuará pagando a conta da mesma forma: 
em bancos, lotéricas, correios e demais agentes 
credenciados em cada município. 

O analista comercial da CEMAR, Wanilson 
Sequeira, destaca que o processo facilita o tra- 
balho dos leituristas e reduz as possibilidades de 
extravio e erro na entrega da conta. "Com esse 
processo com a impressão no momento da leitu- 
ra, permite que o leiturista entregue logo a conta 
para o cliente em mãos e, caso o mesmo não 
esteja em casa. o processo continua o mesmo 
já praticado". 

Para os leituristas envolvidos, neste projeto é 
perceptível os benefícios do faturamento imedia- 
to tanto para o profissional quanto para o clien- 
te. "Apesar de estarmos em fase da adaptação, 
estou gostando bastante desse novo método im- 
plantado pela CEMAR, pois evita que o leiturista 
tenha que voltar oito dias depois da leitura para 
fazer a entrega da conta de energia. Da mesma 
forma, os clientes que conversamos têm gostado 
e elogiado esse processo", disse o leiturista Eloil- 
son Machado dos Santos. 

Este processo é utilizado em São Luís desde 
2010 e será implantado na região Sul gradual- 
mente, começando por Imperatriz e, em segui- 
da, para os municípios de Governador Edison 
Lobão, João Lisboa, Montes Altos e Davinópolis. 

Madeira pede mais investimentos para a região 

O prefeito Sebastião Madeira, acompanha- 
do dos secretários municipais José Fernandes 
Dantas (Agricultura) e Sabino Costa (Desen- 
volvimento Econômico) participou na manhã 
da última quarta-feira (3) da solenidade de lan- 
çamento do Plano Safra 2013/2014, realizado 
na agência Estilo, do Banco do Brasil, na Ave- 
nida Bernardo Sayão, em Imperatriz. 

O objetivo do governo é investir no fortale- 
cimento da agricultura, por intermédio do Pla- 
no Safra 2013/2014, que aprimora a política 
para o campo e promove o desenvolvimento, 
incluindo o Programa de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), principal fonte de 
crédito de custeio e investimento dos produ- 
tores. 

Em entrevista, o prefeito assinalou que 
ficou surpreso com a pequena participação 
do estado do Maranhão na linha de financia- 
mentos para o setor da agricultura. "Nós fica- 
mos abismados com a participação do nosso 
estado no bolo nacional, que é ínfima, pois, 
enquanto está sendo financiado R$ 70 bilhões 
no Brasil, no Maranhão esse percentual chega 
a R$ 450 milhões, ou seja, menos de um por 
cento", observou. 

Ele observa que "é necessário o governo 
do Maranhão, bem como as forças produtivas 
do estado fazer um esforço no sentido de am- 
pliar essa linha de crédito (financiamento) para 
o setor da agricultura, pois o estado possui um 
elevado percentual de terras produtivas". 

Madeira assinalou ainda que a taxa de 
juros é baixa e a carência é considerada alta 
para os produtores rurais investir no Plano 
Safra 2013/2014. "Nós precisamos ter quem 
produza para poder utilizar esses créditos que 
estão disponíveis pelo governo federal, onde a 
participação do Maranhão ainda é muito tímida 
nesse contexto", frisa. 

Plano Safra - No Plano Safra 2013/2014, o 
Pronaf inova mais uma vez e chega aos agri- 
cultores com condições ainda melhores. A pri- 
meira mudança é na ampliação do limite para 
o enquadramento no programa. As famílias 
com renda de até R$ 360 mil no último ano 
poderão contratar o crédito e, assim, investir 
na produção. 

Para o custeio, os limites de financiamento 
passaram de R$ 80 mil para R$ 100 mil (25% 
de aumento), com taxas de juros menor que a 
praticada na safra passada: 3,5%. Vale lem- 
brar que o Plano Safra 2012/2013 negativou 
os juros, ou seja, todas as taxas estavam abai- 
xo da inflação (4%). 

Para a linha de investimento, o limite tam- 
bém mudou. A partir de julho deste ano, os 
agricultores poderão contratar até R$ 150 mil 
por operação. Para as atividades que necessi- 
tam de maior mobilização de recursos, como a 
suinocultura, a avicultura e a fruticultura, o va- 
lor para o investimento mais que duplica; pas- 
sa a ser de R$ 300 mil. Para os investimentos 
feitos em grupo, o valor chega a R$ 750 mil. 
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0 sonho da casa própria 

Adália Brito foi a primeira a ter o endereço sorteado nas casas do PAC 

Janaina Amorim 

Foi lavando roupas que a dona de casa Adália Brito da Silva, 
de 50 anos, criou os nove filhos. Quando casou, mudou-se de 
Porto Franco para Tucuruí. Aos 24 anos, ela ficou viúva e não 
quis casar novamente. 

"Mataram meu marido e eu vim para Imperatriz", conta. 
A vida financeira sempre foi muito difícil para a família. A renda 
ainda tinha que ser divida com o aluguel. "Fui lutando, mas criei 
meus filhos. Hoje, estão todos casados, só moro com um". 

Adália soube que a prefeitura estava cadastrando pessoas 
de baixa renda para concorrer às casas do Programa de Acele- 
ração do Crescimento (PAC). Não pensou duas vezes; "Vou me 
inscrever". Era a oportunidade de realizar o sonho de sua vida 
e de muitos brasileiros: o da casa própria. 

Ela é moradora do Parque Alvorada e paga R$ 150 de lo- 
cação. "Moro longe, no meio do mato", revela. Os dias de 

aluguel da dona de casa estão contatos. Ela foi uma das benefi- 
ciadas pelas unidades habitacionais do Recanto Universitário e 
foi a primeira a ter o endereço sorteado. 

No novo local onde a beneficiada vai morar tem redes de 
água, esgoto, iluminação pública, posto de saúde, posto policial, 
centro comunitário e uma praça poliesportiva. No total, foram 
contempladas 465 pessoas. Segundo o prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira, cada unidade habitacional eqüivale, em mé- 
dia, a R$ 60 mil. 

A espera durou mais de seis anos "afe que um dia chegou 
um carro lá em casa perguntando quem era a dona Adália, 
e eu disse: 'eu mesmo'. Aí perguntaram: 'tu sabia que tu 
ganhou uma casa'. Aí eu fiquei alegre", conta entre risos. 

No próximo dia 16. a prefeitura fará a entrega das moradias, 
e dona Adália já faz planos com o dinheiro que vai economi- 
zar do aluguel. Ela pretende construir o muro de sua residência, 
onde vai morar com o filho. 
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FARMANOSSA (AV. BERNARDO SAYÃO , 1533-N,IMP) 

FARMÁCIA BACURI (RAU D. PEDRO 11,1357-A-BACURI) 

DROGARIA SOCORRÂO (RUA PARÁ, 732-A-CENTRO) 

www.coquelei.com.bfíjogos 
QZUZAbtNHfi 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
Vibeant» Perdoar os crimes políticos 

Progressi- vo; próspero 
') Thomas diretor teatral 

Riscados (os chegues) 
Sem nada oara fazer 

r~ 
(?) Ribeiro, hum crista Cantar (o gaio) Duas aves Srasileiraa Ingiés (abrev.) 

L 
i ♦ 

N ♦ 
Cabeça de gado > 

Pronome pessoal oblíquo (Gram.) 
♦ 

Nana Caymmi, cantora carioca 
* 

L 
EstodiOSQ de ôvnls ♦ 
Camareira (bras.) 

Próprio do ensina ♦ i Veste típica da mulher indiana 
Agaslar. enfurecer 

Mama de vaca (Zool.) Ser; criatura 

L 
Formam o mês ♦ 1 Arvore de ruas cariocas 

♦ ♦ 
Arco, em francês 

(?) Tumer. cantora ♦ 
♦ (?) Sand- Iw, ator > r~ 

Louco, em inglês 
♦ Hiato de "voo" Tedade gravador 

r 

(?) pois: assim sendo -* Registro de reuniões ♦ 

Local de ertcenação de obras dramáticas 
♦ Repensar sobre um assunto 

Respostas desta cruzadfnha na próxima edição 

m 
piadas 

Menino ou Menina? 

Na maternidade, dois bebês deitados lado a 
lado conversam. O menino pergunta: 

— Você é um menino ou uma menina? 

— Sei não. Acabei de nascer. 

— Vamos ver o que você é. Baixe um pouco 
o lençol. 

— Não! Que isso? 

— Só um pouquinho. 

— Não! 

— Só um pouquinho. Ninguém tá vendo. 

— Não. Nem pensar. 

— Deixa eu ver, deixa. 

— Tá bem. Tá bem. Mas só um pouquinho. 

— Assim não dá pra saber. Baixa mais, baixa. 

— Você tem certeza de que não vem ninguém? 

— Tenho, sim. 

— E aquela enfermeira ali? 

— Tá dormindo. Baixa mais, baixa. Só um pou- 
quinho, baixa. 

— Assim? 

— Ah, é uma menina. Os sapatinhos são cor 
de rosa... 

www coquetel,com. br/jogos 

QAQfi-PALMMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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Tirinhas 

nc,E PEIVAÇ, SOMOIÍON?.' G O 
ÍUSWSGrtTO (SUE R2Ertl05 PG 

"Até QUÊ /> mORTE NOS SCrPAUÇ"? 
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...mcrçTE, soeunA, ciOEijr.A 
mO!?TE,.. NOS ÍPWONMiOS 

O?ÊP0.' SEm \ rnE lAÇSA QUE EU 
PEITO NEW ) VOU SENTA!? A POtCE 

SUNPA.' PEVE / NESSA RECAtCAPA.. 
SEP WOPEIO- 
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□ NOVELAS 

Maihação 
Globo, 17h45 - Último capítulo: Dinho volta pra festa de 
formatura e rola climão com Lia. De longe, Vitor só obser- 
va...será que vai dar ruim? 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Samuel deixa uma mensagem gravada no 
celular de Ester avisando que se encontrará com Dionísio. 
Juliano avisa a Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio 
inventa uma desculpa para justificar que não foi ele quem 
roubou as jóias da família de Samuel, que finge acreditar. 
Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino se beijam. Sa- 
muel avisa a Ester que convenceu Dionísio que acreditou 
na história inventada por ele. Ester simula se desculpar 
com Dionísio. Doralice se refugia em um monastério. Lino 
e Carol vão à Feira de São Cristóvão à procura de Maria 
Adilia. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Malu se afasta de Bento e se desculpa por 

tê-lo beijado. Amora expulsa Sueli Pedrosa de sua casa 
e tenta falar com Bento. Caio acompanha Giane até sua 
casa. Nelson fica interessado em Rosemere. Jonas se 
encanta com Sheila. Filipinho foge de Mel, que é expul- 
sa pelos seguranças do hotel. Odila incentiva Roseme- 
re a dar atenção a Nelson. Giane dispensa Caio. Malu 
conta para Amora que beijou Bento. Amora destrata 
Socorro. Bárbara discute com Malu. Damáris pede que 
Tito a ajude a separar Wilson e Charlene. Renata ouve 
Érico confessar que gosta de Palmira. Giane vai à casa 
de Bento. Socorro sofre por causa de Amora. Giane 
beija Bento enquanto ele dorme. Fabinho divulga mais 
uma foto e Amora responsabiliza Malu. Amora pede que 
Maurício a ajude a melhorar sua imagem diante da mí- 
dia. Giane ouve Bento contar que sonhou com o beijo 
de uma mulher e fica feliz. Plínio apoia Malu. Silvério vê 
a foto de Glória na revista e fica pasmo. Silvério conta 
para Salma que Glória é a mulher que o deixou com 
Bento na rodoviária. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma conta para Bruno que Paulinha é 
sua filha. Félix vê Márcia e teme ser reconhecido. Paloma 
rompe seu noivado. Bruno conta para Glauce e Ordália 
que Paloma é mãe de Paulinha. Aline manipula César para 
ganhar um cartão de crédito. Paloma não conta para Pau- 
linha que discutiu com Bruno. Lídia conforta Nicole. Félix 
convence Thales a aceitar o plano de Leila. Bruno não se 
conforma com a possibilidade de perder Paulinha e Palo- 
ma. Valdirene conta para Carlito que Márcia vendeu Pauli- 
nha para Bruno, e Denizard decide falar com toda a famí- 
lia. Glauce desconfia de que Bruno não tenha encontrado 
Paulinha em uma caçamba. Niko e Eron recebem Amarilys 
em sua casa. Pilar acredita que Aline não seja a amante 
de César, mas Félix desconfia. Paloma fala para César 
que lutará para ficar com Paulinha. Michel vai à casa de 
Patrícia. Renan deixa Perséfone sozinha em seu quarto. 
Ordália conta que mentiu sobre o nascimento de Paulinha, 
e Denizard a condena. Silvia, uma advogada amiga de 
Glauce, afirma a Bruno que trará Paulinha de volta. 

T Áries 21-03/19-04 
É hora de se colocar em ação. A conjunção Lua- 
-Marte em sua área de comunicação alerta que 
você deve agir, pois de nada adianta ficar espe- 
rando que as coisas aconteçam, seja nos estu- 
dos ou nas relações. Tome a iniciativa! 

tí Touro 20-04/20-05 
Você tende a agir de modo dominador, pois Lua 
e Marte se associam em sua área material. Isso 
poderá prejudicar seus projetos, portanto, apren- 
da a ser mais flexível. Busque seus objetivos sem 
passar por cima das pessoas! 

tíGemeos 21-05/21-06 
Seu lado mais agressivo é exaltado pela conjun- 
ção Lua-Marte em seu signo, que também inten- 
sifica a sexualidade, Você atrai as pessoas ao 
usar sua criatividade para buscar aquilo que quer, 
seja na vida afetiva ou no trabalho! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao se associarem em sua área de crise, Lua e 
Marte indicam que você precisará aprender a se 
controlar emocionalmente, pois só assim conse- 
guirá resolver seus problemas de maneira objeti- 
va e direta. Controle sua insatisfação! 

Leão 23-07/22-08 
As atividades em grupo são estimuladas pela 
conjunção Lua-Marte em sua área de amizades, 
que exalta a competição positiva e fortalece o cli- 
ma de ajuda mútua. Divirta-se com os amigos, 
isso lhe deixará mais relaxada e alegre! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Determinação e força para conquistar o que de- 
seja em sua vida profissional é o que Lua e Marte 
associados lhe trazem. Você sai em vantagem 
nas disputas, mas será preciso também usar a 
sua inteligência emocional! 

Libra 23-09/22-10 
Lua e Marte formam conjunção hoje, lhe incenti- 
vando a ir além dos seus limites, deixando para 
trás idéias e valores ultrapassados. Amplie seus 
conhecimentos, mas não bata de frente com os 
outros. Respeite as diferenças! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Permita-se explorar sua sexualidade, mas lem- 
bre-se de manter a sintonia com o outro. Lua e 
Marte se associam em sua oitava casa, intensifi- 
cando sua sensibilidade. Proporcionar prazer ao 
outro será prazeroso também para você! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
A conjunção Lua-Marte em sua sétima casa su- 
gere que você tende a buscar pessoas com forte 
personalidade, as quais admira. Ainda que seja 
difícil lidar com as emoções dos outros, saiba 
compartilhá-las, isso será prazeroso! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Uma injeção de ânimo e energia é trazida pela 
conjunção Lua-Marte em sua sexta casa, pro- 
porcionando um grande aumento de sua perfor- 
mance. Que tal realizar atividades físicas? Isso 
também lhe trará grande bem-estar! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você tende a brilhar ao atuar perante grupos, 
neste momento em que Lua e Marte formam con- 
junção em sua área social. Mas tenha cuidado, 
pois você tende a chamar as atenções tanto de 
maneira positiva quanto negativa. 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua atitude ao lidar com a vida familiar está mais 
ativa, mas também ditatorial. Lua e Marte con- 
juntos indicam que você toma a dianteira, mas 
tende a passar por cima das opiniões dos outros. 
Respeite as escolhas alheias! 
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"Colocamos entulhos para tentar deter o esgoto. Meu pai já procurou a Caem a várias vezes. 
Eles vieram, mas fizeram o trabalho errado e o esgoto continuou", reclama Júlia Ramona Santos. 
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A voz da comunidade 

Esgoto causa transtornos na Rua 15 de Novembro 

Hyana Reis 

Um esgoto aberto na Rua 15 de Novem- 
bro tem causado transtornos para quem 
mora na localidade. Para tentar deter 

a água que se acumulava no meio-fio, alguns 
moradores e comerciantes do local colocaram 
entulhos, o que gerou mais poeira e lama. 

De acordo com Júlia Ramona Santos, cuja 
casa é bem em frente ao esgoto e entulhos, 
o problema "começou com o prédio da frente, 
que não tinha para onde escorrer o esgoto, e 
fizeram ligação com o meu esgoto. Nesse tem- 
po ficou aberto e começou os transtornos". 

Ela conta que o esgoto começou a acumu- 
lar na porta de sua casa depois de um declive 
na rua: "Um caminhão chegou a cair aqui nes- 
se trecho da rua, e também houve uma chuva 
muito forte. Esses fatores fizeram um inclina- 
mento nesse trecho da rua e todo o esgoto 
acumulou bem aqui na minha porta". 

A situação agravou ainda mais com a água 
da piscina que escorre da casa da vizinha. "A 
casa, aqui do lado, tem uma piscina que joga 
água na rua, bate na inclinação e fica esse vo- 
lume e essa lama", reclama Júlia Ramona. 

Com o esgoto e a lama, a sorveteria que 

fica ao lado direito da casa de Júlia resolveu 
tomar uma atitude; "O pessoal da sorveteira 
colocou esses entulhos para tentar deter esse 
esgoto, já que o cheiro estava muito forte, e 
a lama bem na frente do comércio começou a 
espantar os clientes", conta a moradora. 

Várias pessoas já tentaram entrar em con- 
tato com as autoridades responsáveis, mas 
não obtiveram resposta, segundo Júlia Ramo- 
na. Ela conta que seu pai, inclusive, acionou a 
Caema (Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão), que chegou a ir ao local tentar 
resolver o problema, porém sem sucesso. 

"Meu pai já procurou muito a Caema para 
desentupir o esgoto. Só que o pessoal veio, 
e eles fizeram o serviço errado e continuou o 
esgoto", conta. E enquanto o problema não é 
resolvido, a família de Júlia Ramona e os vizi- 
nhos sofrem com o mau cheiro e a sujeira cau- 
sados tanto pelo esgoto quanto pelos entulhos. 
"Todo dia, tenho que lavar a varanda", reclama 
a moradora. 

A reportagem do Correio Popular entrou 
em contato com a Caema, que informou que 
uma equipe já havia ido ao local para resolver o 
problema. Como o esgoto persiste, a empresa 
prometeu resolver o problema em breve. 

O esgofo se acumula no meio-fio da Rua 15 de Novembro 
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Para tentar deter o esgoto, comerciantes encheram a rua de entulho O entulho e o esgoto causam sujeira e mau cheiro para os moradores 

DIREITOS 00 CONSUMIDOR 
% 

Mulher nào será indenizada por foto em capa de jornal em que beija Lula 

A 3a Câmara de Direito Civil do TJ confirmou sentença da 
comarca de Criciúma e negou o pedido de indenização por 
danos morais ajuizado por uma cabeleireira contra um jornal, 
pela publicação de fotografia em que ela aparece cumprimen- 
tando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em julho de 
2011. O ângulo da imagem criou a falsa impressão de um beijo 
na boca, o que não aconteceu. 

A autora disse que a publicação abalou seu relacionamen- 
to com o marido e os filhos, assim como com seus colegas 
de trabalho, pelos quais foi taxada de "a moça da capa do 
jornal". Disse, também, não ter autorizado a reprodução com 
fins lucrativos, a qual produziu aumento na venda de exempla- 

res. pela indução visual. Em apelação, a mulher, que tinha á 
época 46 anos, ressaltou o intuito pejorativo da publicação e 
a necessidade de ser indenizada por danos morais. O jornal, 
sem apresentar prova, disse que se tratava de outra mulher. 

O relator, desembargador substituto Saul Steil, diante do 
depoimento de três testemunhas, concluiu ser a cabeleireira 
a pessoa retratada na fotografia. Não considerou, contudo, 
ter havido dano pelo fato de não ter sido informado o nome 
da mulher. O magistrado analisou, ainda, o fato de a matéria 
apenas narrar que o ex-presidente havia beijado uma militante 
após congresso na capital paulista, sem fazer nenhum juízo 
de valor. 

Cliente será indenizada por inseto em pão 

Descreveu a seqüência fotográfica para fundamentar o 
que chamou de "narrativa do óbvio": a autora estava em lugar 
público; estava apoiada com seu braço direito no ex-presiden- 
te da República; os dois inclinaram-se e contraíram os lábios, 
mostrando claramente a intenção do beijo, o qual veio a ser 
retratado na última foto. Sobre o abalo no casamento. Steil 
citou o fato de o marido da autora estar em sua companhia 
naquela ocasião. 

"Ora, se o marido da autora estava no mesmo evento [...] e 
a autora fez o que fez, subentende-se. na sua presença e com 
seu consentimento, não há motivos para alegar que o noticio- 
so causou abalo na sua relação", finalizou o relator. 

O desembargador da 7a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio, Caetano Ernesto da Fonseca Costa, conde- 
nou o supermercado Prezunic a indenizar uma consumidora 
em R$ 15 mil por danos morais. Na ação. a autora relatou 
que comprou pães no supermercado réu e, ao consumi-los, 
verificou a existência de uma barata no miolo. O estabele- 
cimento réu alegou que não houve comprovação de que a 

autora tenha ingerido o alimento e pleiteou o indeferimento 
do pedido de indenização. 

Segundo o desembargador, "a relação existente entre 
as partes é de consumo, conforme previsto no § 2o do art. 
3o do Código de Defesa do Consumidor. A questão deve, 
portanto, ser analisada sob a ótica do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, cuja finalidade é estabelecer a 

igualdade nas relações de consumo, diminuindo a vulne- 
rabilidade do consumidor. Análise do conjunto probatório 
juntado aos autos, entendo devidamente configurados os 
elementos ensejadores da responsabilidade da Ré. Dessa 
forma, verifica-se que o produto da Ré demonstrou inequí- 
voca falha, restando configurado o dano moral sofrido pela 
parte Autora", concluiu. 
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► INTERCÂMBIO NOS EUA 

Programa Jovens Embaixadores abre inscrições 

Com o propósito de valorizar alunos da 
rede pública de ensino que são exem- 
plos em suas comunidades por meio de 

sua liderança, atitude positiva e consciência ci- 
dadã, o Programa Jovens Embaixadores 2014 
está com as inscrições abertas até o dia 9 de 
agosto. Os alunos que tenham entre 15 e 18 
anos e estejam cursando o ensino médio na 
rede estadual podem se inscrever no site do 
programa. 

O Programa Jovens Embaixadores é uma 
iniciativa de responsabilidade social da Embai- 
xada dos Estados Unidos em parceria o Con- 
selho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed), do Ministério da Educação (MEC), 
Secretarias Estaduais de Educação e da rede 
de centros binacionais Brasil-Estados Unidos. 

A iniciativa tem como um dos principais 
objetivos beneficiar jovens brasileiros de bai- 
xa renda que têm perfil de liderança positiva 
e que exemplificam atitudes de cidadania nas 
comunidades onde moram. 

Para participar da seleção, o estudante 
deve ter um excelente desempenho escolar; 
possuir engajamento em atividades de res- 
ponsabilidade social e de voluntariado há pelo 
menos um ano; ter boa fluência e escrita em 
inglês: ser de família de baixa renda; ser co- 
municativo e ter iniciativa; ter boa fluência oral 
e nunca ter viajado para os Estados Unidos. 

Desta vez, o programa ampliou o número 
de 35 para 37 participantes. Os inscritos pas- 
sarão por uma pré-seleção regional e os semi- 

finalistas farão prova escrita, toda no idioma 
inglês, no dia 13 de setembro. Até o dia 30 do 
mesmo mês terão uma avaliação oral, também 
em inglês. Ainda neste período, uma equipe 
das instituições parceiras do programa farão 
visitas aos alunos para conhecer de perto os 
trabalhos de voluntariado desenvolvidos por 
eles. O resultado final será divulgado no dia 
25 de outubro. 

No total, 35 jovens e dois professores te- 
rão a oportunidade de viajar, de 10 de janeiro 
a Io de fevereiro de 2014, para um programa 
de três semanas nos Estados Unidos. Durante 
a primeira semana, visitam à capital do país, 
seus principais monumentos, participam de 
reuniões em organizações dos setores público 
e privado, visitam escolas e projetos sociais e 
participam de um curso sobre liderança e em- 
preendedorismo jovem. 

Após essa primeira semana em Washing- 
ton, o grupo é dividido em subgrupos e cada 
um deles viaja para um çstado diferente nos 
Estados Unidos. Lá, eles serão hospedados 
por uma família americana, assistirão a aulas 
e vão interagir com jovens da sua idade, parti- 
cipar de atividades sociais/culturais na comu- 
nidade e fazer apresentações sobre o Brasil. 

As inscrições devem ser feitas pela inter- 
net, no perfil do Facebook dos Jovens Embai- 
xadores. A Embaixada dos Estados Unidos 
e os parceiros do programa cobrem todos os 
custos de participação dos selecionados na 
iniciativa. 

Defensoria amplia parque tecnológico 

e investe em infraestrutura 

V V 
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Nova estrutura física e equipamentos melhoram os serviços prestados pela DPE 

Integrando as ações previstas no planeja- 
mento estratégico para o ano de 2013, a De- 
fensoria Pública do Estado (DPE/MA) investe 
na ampliação do seu parque tecnológico e em 
melhorias em sua infraestrutura física. Estão 
sendo adquiridos novos softwares, servidores, 
links de internet, computadores, impressoras, 
notebooks, além de ampla reformulação nos 
sistemas lógicos e de telefonia, de modo a ga- 
rantir a expansão dos serviços da Defensoria 
na capital e no interior do estado. 

No que se refere à estrutura física, estão 
em fase de conclusão reformas e adaptações 
de novos núcleos nos municípios de Bom Jar- 
dim, Viana, Barra do Corda, Santa Inês e Zé 
Doca. Também está previsto o início das obras 
dos núcleos regionais em Pastos Bons e Es- 
perantinópolis e do núcleo de defesa do con- 
sumidor, localizado no São Francisco. 

A sede da DPE, situada no Centro Histórico 
da capital, também receberá melhorias. Serão 
reformulados os espaços da recepção, área 
externa, sala de reunião, além de previsão de 
instalação de um novo sistema de refrigeração 
e de um elevador panorâmico, que possa me- 
lhorar a acessibilidade do prédio, que é tomba- 
do pelo patrimônio histórico. 

Segundo o defensor geral do Estado, Aldy 
Mello Filho, os investimentos são necessários 
para que um número cada vez maior de cida- 
dãos maranhenses possa ter acesso gratuito 
à Justiça, por intermédio da ampliação dos 
serviços prestados pela instituição. "A univer- 
salização do acesso à Justiça exige a adequa- 
da estruturação das Defensorias Públicas. No 
Maranhão, temos nos empenhado para que 
a população residente na capital e no interior 
possa contar com um serviço público eficiente 
e de qualidade", destacou. 

Manutenção predial e segurança 
O defensor geral, Aldy Mello Filho, também 

assinou contrato com empresas especializa- 
das em serviços de manutenção predial para 
a execução de reparos necessários nas unida- 
des de atendimento da Defensoria na capital 
e interior. 

Esse é o primeiro contrato para manuten- 
ção contínua dos prédios da instituição. "An- 
tes os serviços eram feitos de forma pontual. 
Devido aos trâmites legais necessários para 
contratação dos prestadores de serviços as 
soluções eram mais demoradas. Agora, bas- 
ta acionar as empresas para que os serviços 
sejam prestados", afirmou a chefe da Divisão 
de Serviços Gerais e Transportes da DPE, Ca- 
tarina Pinheiro Silva, destacando que a Defen- 
soria contratou novos profissionais para acom- 
panhar a execução dos serviços. 

Foram contratadas, por meio de licitação, 
duas empresas, uma para atender os núcle- 
os do interior do estado e outra para o prédio 
sede da DPE e as unidades de atendimento da 
região metropolitana. Elas são responsáveis 
pelo fornecimento de mão de obra, materiais 
elétricos, hidráulicos e sanitários, esquadrias, 
além dos serviços de revisão de telhado e pin- 
tura de todos os imóveis da instituição. 

Também se encontra em curso o proces- 
so de seleção dos 25 policiais militares da re- 
serva que ficarão responsáveis por garantir a 
segurança das unidades de atendimento da 
Defensoria, fruto de convênio firmado com a 
Secretaria de Segurança Pública. Já foram 
selecionados parte dos profissionais que atu- 
arão em São Luís e Açailândia. Também serão 
contratados agentes de atendimento para os 
novos núcleos do interior e realizado processo 
seletivo para estagiários de Direito. 

Governo capacitará gestores 

municipais do Bolsa Família 

Equipes municipais gestoras do Programa 
Bolsa Família dos 217 municípios do Maranhão 
vão ser capacitadas pelo Governo do Estado. 
As primeiras duas Oficinas Intersetorial Regio- 
nal de Trabalho do Programa Bolsa Família, de 
um de total de 18 que serão promovidas, foram 
realizadas nos municípios de Zé Doca e Santa 
Inês. 

Ao abrir a oficina em Zé Doca, o secretário 
de Estado de Desenvolvimento Social e Agri- 
cultura Familiar, Fernando Fialho, enfatizou o 
papel dos municípios em garantir informações 
de qualidade e atualizadas para assegurar que 
nenhum maranhense beneficiário do Bolsa Fa- 
mília seja retirado do programa. 

"Precisamos identificar, localizar e assegu- 
rar aos maranhenses que têm direito aos be- 
nefícios dos programas sociais, sejam os da 
União ou do Governo do Estado, o recebimento 
desses benefícios", conclamou Fialho ao ratifi- 
car o compromisso do Governo do Maranhão 
em dotar cada um dos 217 municípios mara- 
nhenses de pelo menos uma unidade do Cen- 
tro de Referência de Assistência Social (Cras) 
equipado com um carro traçado, duas motos e 
dos equipamentos necessários para assegurar 
a prestação de serviço de qualidade". 

O secretário disse ser fundamental incre- 
mentar e intensificar a Busca Ativa para atuali- 
zação e consolidação dos dados que vão asse- 
gurar aos maranhenses acesso aos benefícios 
de programas sociais do Governo Federal, 
como o Bolsa Família e Brasil Carinhoso. 

"Para se ter uma idéia, são R$ 219 milhões 
do Bolsa Família por mês, e R$ 172 milhões 
mensal do Brasil Carinhoso, totalizando 217 
milhões que são destinados aos maranhenses 
que vivem na faixa de pobreza", contabiliza 
Fialho. Ele ressaltou que esse recurso é es- 

Fernando Fialho em Zé Doca 

sencial para a melhoria da qualidade de vida 
de milhares de famílias no Maranhão, além de 
incrementar as economias locais à medida que 
esse dinheiro é gasto no próprio município, ali- 
mentando a rede de comércio em cada uma 
das localidades. 

O prefeito de Zé Doca, Alberto Carvalho 
Gomes, afirmou que os recursos do Bolsa 
Família são superiores aos do Fundo de Par- 
ticipação dos Municípios (FPM). "São mais de 
R$ 1 milhão por mês que melhoram significa- 
tivamente a vida das famílias e dão perspecti- 
vas de um futuro melhor à medida que leva as 
crianças para as escolas", garantiu. 

Participaram da Oficina em Zé Doca, equi- 
pes dos municípios de Araguanã, Centro do 
Guilherme, Centro Novo, Amapá do Maranhão, 
Governador Newton Bello, Nova Olinda, Santa 
Luzia do Paruá, Boa Vistam, Gurupi, Governa- 
dor Nunes Freire, Presidente Médici, Junco do 
Maranhão, Maracaçumé e Maranhãozinho. 
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BNDES diz ter emprestado R$ 10,4 bilhões a empresas de Eike Batista 

O valor emprestado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BN- 
DES) às empresas do Grupo EBX, do empre- 
sário Eike Batista, soma R$ 10,4 bilhões, infor- 
mou nessa quarta-feira (3) o banco de fomento. 
Em nota, o BNDES disse que o montante não 
chegou a ser totalmente desembolsado por 
causa do calendário de execução dos projetos 
financiados. 

"Do volume total contratado, nem tudo foi li- 
berado, já que os desembolsos, de acordo com 
a praxe em projetos apoiados pelo BNDES, 
ocorrem ao longo do período de execução dos 
empreendimentos", destacou o comunicado. A 
instituição financeira informou também que as 
participações acionárias nas empresas de Eike 

Batista representavam apenas 0,6% da cartei- 
ra da BNDespar, braço do banco que compra 
ações de empresas, em 31 de março. 

Na nota, o banco indicou ter confiança de 
que o Grupo EBX encontrará uma saída para 
a crise; "O BNDES está acompanhando o de- 
senrolar dos acontecimentos relacionados ao 
Grupo EBX, que dispõe de ativos sólidos e 
valiosos, e confia na capacidade dos atores 
envolvidos de encontrar a melhor solução para 
superar os atuais desafios". 

O BNDES informou ainda que cada con- 
trato está amparado em garantias específicas^ 
incluindo fianças bancárias, que podem ser 
executadas caso as empresas do Grupo EBX 
não paguem os financiamentos. "Com isso, a 

exposição direta à EBX representa uma parce- 
la muito pequena do patrimônio líquido de refe- 
rência do BNDES", acrescentou o texto. 

Nos últimos 30 dias, as ações da OGX, em- 
presa de Eike Batista que explora petróleo, ca- 
íram 71,9% na Bolsa de Valores de São Paulo. 
Somente na quarta-feira (3), a queda chegou a 
13%. Na terça-feira (2), as agências de classifi- 
cação de risco Moody's e Standard & Pooi^s re- 
baixaram a nota das ações da OGX para uma 
avaliação que indica alto risco de calote - risco 
de a empresa não conseguir honrar os com- 
promissos. As duas agências citaram a baixa 
produção de petróleo e o fraco fluxo de caixa 
para justificarem a decisão. 

Caixa reforça fiscalização sobre Minha Casa, Minha Vida para evitar problemas 

O superintendente nacional de Habitação 
da Caixa Econômica Federal, Roberto Carlos 
Ceratto, disse que a Caixa reforçou a fiscaliza- 
ção sobre os empreendimentos do Programa 
Minha Casa, Minha Vida para evitar problemas 
na qualidade das construções. A informação foi 
divulgada nessa quarta-feira (3) durante audi- 
ência pública na Comissão de Desenvolvimen- 
to Urbano da Câmara dos Deputados para tra- 
tar irregularidades nos conjuntos habitacionais 
do programa do governo. 

Entre as medidas adotadas pelo banco 
estão a criação de um canal de atendimento 
exclusivo para falar com beneficiários do pro- 
grama e um cadastro negativo de construtoras. 
Criado em março, o canal para falar com bene- 
ficiários do Minha Casa. Minha Vida acumula 
36 mil ligações este ano. De acordo com a ins- 
tituição, 61% delas destinaram-se á solicitação 
de informações e apenas 7% foram para relatar 
danos físicos nas unidades habitacionais. 

A partir das queixas feitas pelo canal, os 
responsáveis pela construção dos imóveis têm 
cinco dias para sanar o defeito alegado pelo 
comprador. Caso contrário, são incluídos no 
cadastro e impedidas de contratar com o gover- 
no até resolverem o problema. Atualmente, 169 
empresas e pessoas físicas integram o cadas- 
tro negativo. O número para entrar em contato 
com o canal de atendimento é 0800 721 6268. 

Durante a audiência, o superintendente 
também respondeu a perguntas dos parlamen- 
tares sobre casos problemáticas vinculados ao 

mmmmi 

programa. Segundo ele, estão sendo feitas as 
obras necessárias em Duque de Caxias (RJ), 
onde uma enchente em março danificou casas 
dos condomínios Santa Helena e Santa Lúcia. 
De acordo com Ceratto, as unidades habitacio- 
nais na região sofreram "pequenos danos de 
fissuras, trincas e nas portas e a empresa está 
no local tomando as providências*. 

Ceratto disse que os pagamentos das pres- 
tações pelas famílias afetadas, remanejadas 
para abrigos, estão suspensos até que os imó- 
veis sejam recuperados. "Em uma noite, cho- 
veu 15%, 16% da chuva de um ano [em Duque 
de Caxias}. Atingiu o bairro como um todo e não 
apenas o empreendimento da Caixa. Temos to- 
das as licenças ambientais. Não temos como 
prever determinadas situações", disse. 

No entanto, o subsecretário de Habitação 
de Duque de Caxias, Kelson Senra, disse que a 
área sofre com inundações "constantemente" e 
que o problema somente se agravou em função 
da força das chuvas recentes. "O pessoal mu- 
dou em maio e ocorreram três ou quatro inun- 
dações. [O local] tem problemas de drenagem 
e abastecimento de água. As intervenções ne- 
cessárias são estruturais, do governo do esta- 
do", disse, pedindo apoio do governo federal e 
da Caixa para que os órgãos estaduais façam 
as obras necessárias. 

Outras situações comentadas por Ceratto 
foram a do entorno do Distrito Federal, onde 
a contratação de financiamentos pelo Minha 
Casa, Minha Vida está suspensa desde março 

em razão de problemas no abastecimento de 
água: e a do município de São José de Riba- 
mar (MA), onde casas do programa foram inva- 
didas. No primeiro caso, o financiamento voltou 
a ser autorizado, mas agora é exigida docu- 
mentação da concessionária de Saneamento 
de Goiás (Saneago) atestando a viabilidade do 
abastecimento. 

De acordo com o superintendente, de 35 
mil contratos da região analisados pela Caixa, 
26 mil foram feitos com pessoas físicas, o que 
poderia explicar os problemas no fornecimen- 
to de água. "Muitas vezes são chácaras que 
a pessoa loteou sem fazer nenhuma melhoria", 
disse. Com relação ao Maranhão, ele citou a 
desocupação das casas invadidas feita pela 
Polícia Federal e disse que é negociado um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para 
isentar os beneficiários de baixa renda do pa- 
gamento do Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Intervivos (ITBI). 

Os parlamentares também fizeram pergun- 
tas sobre irregularidades na seleção de benefi- 
ciários. De acordo com a diretora do Departa- 
mento de Produção Habitacional do Ministério 
das Cidades. Maria do Carmo Avesani, a sele- 
ção das famílias é atribuição do município. "Do 
ponto de vista de controle, temos cruzamento 
de informação, mas só de quem tem salário for- 
mal", explicou. De acordo com ela, o ministério 
faz estudos para desenvolvimento de um sof- 
tware que ajude as prefeituras a melhorarem o 
processo de seleção. 

EDUCAÇÃO 

Senado aprova projeto que destina royalties para educação e saúde 

O Senado aprovou na noite dessa terça-feira 
(2), por meio de votação simbólica, um texto al- 
ternativo, de autoria do líder do governo, sena- 
dor Eduardo Braga (PMDB-AM), para o projeto 
que destina royalties do petróleo às áreas de 
educação e saúde. O novo texto alterou o proje- 
to aprovado no último dia 26 pela Câmara e por 
isso retomará para análise dos deputados. 

O substitutivo de Braga alterou em vários 
pontos a proposta aprovada na Câmara, mas 
manteve a repartição aprovada pelos deputados 
- 75% para a educação e 25% para a saúde. 
A intenção inicial do governo era destinar 100% 
dos recursos dos royalties do petróleo para a 
educação. 
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O texto aprovado no Senado garante que 
royalties obtidos com a produção atual de pe- 
tróleo, em contratos assinados a partir de 3 de 
dezembro de 2012, já sejam destinados à áreas 
de educação (75%) e saúde (25%). Essa regra, 
no entanto, valerá somente para os royalties que 
cabem à União. Nesses contratos, estados e 
municípios ficam liberados para gastar em ou- 
tras áreas. 

De acordo com Eduardo Braga, essa regra 
deverá evitar a "judicializaçâo" da nova distribui- 
ção porque, segundo ele, permite que grandes 
estados produtores, como Rio de Janeiro e Es- 
pírito Santo, tenham mais liberdade para aplicar 
os recursos. 
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Bibliotecas publicas estão em 97% dos municípios, diz estudo do IBGE 

O total de municípios brasileiros com 
bibliotecas públicas passou de 76,3% para 
97% entre 1999 e 2012, aponta a Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais (Munic), 
divulgada nessa quarta-feira (3) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os dados mostram que o crescimento 
líquido de 21% é fruto de políticas governa- 
mentais inspiradas por outras edições do 
Munic, segundo o IBGE. 

Apesar do aumento do número de biblio- 
tecas, a quantidade de livrarias nas cidades 
brasileiras caiu, segundo o estudo. Em 1999, 
35,5% das cidades do pais tinham livrarias. 
Em 2012 esse número caiu para 28% do to- 
tal. 

A referência de crescimento também foi 
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evidenciada no número de ginásios esporti- 
vos públicos no país. Em 1999 eram 65% as 
cidades com ao menos um equipamento do 
tipo. Em 2012, esse número chegou a 89,4% 

das cidades. 
A existência de lan houses em 81,7% das 

cidades, medida pela primeira vez em 2012, 
mostra o crescimento do uso de novas tec- 
nologias para a busca de conhecimento, se- 
gundo o IBGE. 

Apesar disso, apenas 16,4% das cidades 
brasileiras contavam com serviço de prove- 
dores de internet em 1999. Em 2012 este 
percentual passou para 57,4%. 

De 1999 a 2012 houve um crescimen- 
to do número de museus (15,% para 25%), 
de teatros (13,7% para 22,4%), e em menor 
escala dos cinemas (7,2% para 10,7%). As 
rádios comunitárias estavam presentes em 
48,6%, em 2006, e passaram a 59,3%, em 
2012. 
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Bem Estar 

PRESIDENTE DO IPEA DIZ QUE 
É FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO 

DE MÉDICOS ESTRANGEIROS 

O presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e atual ministro-chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégi- 
cos (SAE) da Presidência da Re- 
pública, Marcelo Neri, disse, nes- 
sa quarta-feira (3), que é favorável 
à vinda de médicos estrangeiros 
ao Brasil por causa da escassez 
dos profissionais no país. 

O Ipea divulgou nesta quarta- 
-feira um estudo informando que 
medicina é a carreira que tem o 
melhor desempenho trabalhista no 
Brasil, com base em quatro crité- 
rios; salários, jornada de trabalho, 
cobertura previdenciária e facilida- 
de de se conseguir emprego. 

De acordo com o estudo, o sa- 
lário médio dos médicos é o mais 
alto do mercado de trabalho (R$ 
8,4 mil). Outro dado que torna o 
curso atraente para o estudante é 
a facilidade de emprego. 

Segundo técnicos do Ipea, os 
dados levantados com base no 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Mi- 
nistério do Trabalho, entre 2009 e 
2012, mostram que a medicina é 
a carreira em que mais facilmente 
se é empregado; pelo menos 97% 
dos formandos encontram traba- 
lho, diz o estudo. 

"Das carreiras analisadas, me- 
dicina é a que tem mais escassez 
de mão de obra. Quando esses 
dados são analisados geografica- 
mente, percebe-se que, em alguns 
lugares, a presença de médicos é 
um quinto em relação á de outros 
lugares", explicou Neri. 

Ainda que a medicina não te- 
nha sido o alvo do estudo divul- 
gado hoje, que avaliou a situação 
de diversas profissões. Sobre a 
situação dos médicos, Neri ressal- 
tou que os dados não são novos 
e já haviam sido demonstrados 
pela última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), em 
2010. 

Dados do Ministério da Saúde 
mostram que, no Brasil, há 1,8 
médico para cada mil habitantes. 
Na Argentina, a proporção é 3,2 
médicos para mil habitantes e, em 
países como Espanha e Portugal, 
essa relação é quatro médicos. 

O governo tem justificado a 
vinda de médicos do exterior com 
o argumento de que há escassez 
de profissionais na área de saú- 
de. O Conselho Federal de Me- 
dicina (CFM), no entanto, diz que 
há médicos em número suficiente 
para atender á demanda brasileira 
e pede plano de carreira federal 
para atrair os profissionais às áre- 
as carentes do Brasil. 

De acordo com Marcelo Neri, 
os dados que colocam a medicina 
como a carreira com mais vanta- 
gens trabalhistas - altos salários, 
cobertura previdenciária e fácil 
empregabilidade, que compensam 
a extensa jornada de trabalho -, 
mostram que o mercado vem re- 
conhecendo a importância da pro- 
fissão, por meio da valorização da 
carreira, expressa pelas melhores 
condições oferecidas. Situações 
em que são verificados baixos sa- 
lários, segundo ele, são exemplos 
de situações escondidas por mé- 
dias. 
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Dez maiores negociações brasileiras batem R$400 milhões 

ri. M: ■ ■m 

\ Robinho diz a santistas que salário não é 

^ obstáculo para retorno ao clube 

Neymar, Paulinho e Fred lideram a lista 

Aja nela de transferências está longe de 
acabar e a rentabilidade dos clubes bra- 
feileirosjá alcançou números significativos. 

Somando apenas as dez principais negociações 
do atual período de exportação, o montante de 
dinheiro recebido pelos jogadores chegou a R$ 
406 milhões. 

Levando em conta o levantamento da Ma- 
zars Consultoria, o valor arrecadado na janela 
só com o Top-10 já superou o faturamento dos 
grandes clubes do país durante o ano inteiro de 
2012, que foi de R$ 405 milhões. 

É claro que uma fatia de tamanho significan- 
te ficou com o Santos, que negociou Neymar 

com o Barcelona. A transferência foi de longe a 
importação mais cara do mercado brasileiro para 
o europeu, entrando até entre as dez maiores da 
história do futebol mundial, conforme relatório da 
Pluri Consultoria. 

Apenas uma das principais negociações foi 
entre clubes brasileiros: a saída de Dedé do Vas- 
co para o Cruzeiro. Foram pagos pelo zaguei- 
ro cerca de R$ 14 milhões. No ano passado, a 
negociação de jogadores representou 14,7% do 
faturamento dos clubes - cuja principal fatia da 
receita vem dos direitos de televisão. Pelo andar 
da carruagem, esse percentual deve subir em 
2013. 

Como mandante, Flamengo aposta em 

arrecadação recorde em Brasília 

* 
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Mané Garrincha recebeu Santos e Flamengo na primeira rodada do Brasllelrão 

Palco do confronto diante do Coritiba, sá- 
bado, o Estádio Mané Garrincha também re- 
ceberá o segundo jogo do Flamengo contra o 
ASA, pela terceira fase da Copa do Brasil, no 
dia 17. A escolha passa pelo fato de os rubro- 
-negros serem maioria em Brasília, podendo 
proporcionar receitas significativas. 

Ao contrário do que aconteceu diante do 
Santos, na estreia no Campeonato Brasileiro, 
o Flamengo, agora, será o mandante e ficará 
com toda a arrecadação. ■ 

Para o duelo de sábado, foram disponibi- 
lizados 67 mil ingressos com um preço médio 
de R$ 133 - valores variam entre R$ 80 e R$ 
200. Só na venda antecipada na internet foram 
comercializados mais de oito mil bilhetes. Ain- 
da há camarotes com capacidade para 18 a 
42 pessoas com preços que oscilam entre R$ 
4.500 e R$10.500. 

O Rubro-Negro, por sua vez, terá mais de 
28% da receita bruta descontada. Isso porque 
sobre o total arrecadado, 13% precisam ser 
repassados ao governo do Distrito Federal - 
conforme decreto publicado no Diário Oficial 
-, 10% para a Federação Carioca e mais 5% 
para Federação Brasiliense. Ainda há despe- 
sas relacionadas ao quadro móvel. 

A bilheteria do jogo diante do Santos gerou 
uma receita de R$ 6.948.710,00, a maior já re- 
gistrada no futebol brasileiro. O Peixe, porém, 
já havia vendido o jogo por R$ 800 mil para 
Aoxy, uma das empresas ligadas a Wagner 
Abrahão, homem forte do setor de turismo, 
envolvido em diversos escândalos com a CBF 
desde os anos 90. 

Os bilhetes, na época, custaram entre R$ 
160 e R$ 400 e a arrecadação estimada, antes 
do jogo, era de R$ 7 milhões. 

: ? ■ 

S . Robinho com a camisa do Santos, para o qual pretende voltar 

Robinho está cada vez mais vivendo o cli- 
ma do Santos. Na última quarta-feira (03), o 
jogador esteve na Club A, casa noturna de São 
Paulo, e reforçou a torcedores do clube o que já 
tinha dito aos dirigentes: aceita reduzir seu sa- 
lário para retornar. Mais: o Rei do Drible passou 
a bola para o Milan (ITA). 

Robinho disse a santistas presentes na bo- 
ate (a assessoria de imprensa do local confir- 
mou a presença do jogador) que o clube italiano 
é quem está dificultando a negociação, por não 
abrir mão de receber 10 milhões de euros (cer- 
ca de R$ 29 milhões), valor que o Santos não 
aceita pagar. De sua parte, o atacante disse 
que não deve ter problemas. 

Ao ser questionado de maneira mais ríspi- 
da por um santista sobre a pedida de R$ 1,2 

milhão mensais, o atacante negou os valores 
e disse que era invenção da imprensa. No en- 
tanto, o próprio presidente Luis Álvaro Ribeiro 
confirmou que o atacante gostaria de receber 
a quantia. 

A justificativa aponta para um conflito entre 
representantes. O Santos diz que iniciou as ne- 
gociações com Mino Raiola, empresário ligado 
ao Milan que teria sido indicado por Robinho 
para representá-lo. No entanto, o pai e a advo- 
gada do jogador garantem que apenas eles têm 
autonomia para tratar de Robinho. 

A advogada, inclusive, está na Itália para 
se reunir com o Milan e garantiu que Robinho 
está ciente de que precisará reduzir seu salário 
para voltar. O Santos aceita pagar até R$ 800 
mil mensais. 

Em 58 jogos contra o Corinthians, Ceni 

soma 86 gols sofridos 

O jornalista e pesquisador Celso Unzel- 
te, escritor do Almanaque do Corinthians, 
divulgou na manhã desta quinta-feira (04) 
as estatísticas revelando o número de gols 
sofridos por Rogério Ceni contra o Corin- 
thians. 

Após os gols sofridos na Copa Sul-ame- 
ricana, nessa quarta (03), muitos torcedores 
do Timão provocavam os rivais afirmando 
que o goleiro sâo-paulino havia sofrido o 
100° gol do Timão. Estavam errados. Ape- 
sar de ser o time que mais gols fez no golei- 
ro, o Corinthians ainda está distante dessa 
marca. Em 58 jogos contra o time do Parque 
São Jorge, o goleiro sofreu 86 gols ao todo, 
sendo que o gol de Renato Augusto foi o 86°. 

O primeiro gol sofrido pelo goleiro no 
clássico aconteceu no dia 21 de julho de 
1994, pela Copa Bandeirante. Naquele dia, 
o Corinthians venceu o rival por 4 x 1 no tor- 
neio amistoso. 

Na conta, entram apenas os jogos entre 

Rogério Ceni lamenta o gol de Guerrero 

os profissionais, incluindo a vitória são-pau- 
lina por 5 x 1, válido pelo Brasileiro de 2005. 
Essa partida, posteriormente, foi anulada, 
mas o gol entra na conta. 
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